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I DAG ER slektshistoriske data tilgjengelige

for oss alle via noen tastetrykk på PC-en.
Det har jeg fra tid til annen benyttet meg
av til å studere min egen slekts historie. Da
har jeg for eksempel funnet ut at selv om de
fleste av mine forfedre var norske, stammer
slekten langs flere linjer fra andre land. Jeg
kan også konstatere at en rekke personer i
min slekt utvandret fra Norge. Kort sagt er
jeg, som de fleste nordmenn, en etterkommer av migranter, og i Norge er omfattende
inn- og utvandring ikke noe nytt. Det betyr
ikke at migrasjon i vår tid ikke byr på nye
utfordringer både i Norge og andre land.

Mens innvandring tidligere skjedde
først og fremst av økonomiske grunner
og for å søke arbeid, kommer mange
innvandrere i dag som flyktninger
fra krig, konflikt og materiell nød.
Det kan blant annet henge sammen med at
migranter i vår tid er en mye mer heterogen
gruppe enn før. Mens innvandrere til Norge
i tidligere tider som regel kom fra naboland
i Nord-Europa, kommer de i dag fra de fleste

land i verden. Og mens innvandring tidligere skjedde først og fremst av økonomiske
grunner og for å søke arbeid, kommer mange
innvandrere i dag som flyktninger fra krig,
konflikt og materiell nød. De har kanskje
vært utsatt for sterke påkjenninger før, under
og etter migrasjonen. Og de kan ha opplevd
store problemer med å finne seg til rette, få
arbeid og oppleve å få et fotfeste i det norske
samfunnet samtidig som savnet av mennesker og steder de forlot kan oppleves tungt.
Det er derfor ikke overraskende at studier
har vist at immigranter har økt risiko for
psykisk uhelse. Studier i andre land har også
vist at innvandrere har økt risiko for suicidal
atferd. Mange har uttrykt bekymring for at
liknende problemer kan gjøre seg gjeldende
i den norske innvandrerbefolkningen, men
forskning på området har lenge manglet. I
den senere tid har nye forskningsresultater
på dette temaet blitt publisert gjennom flere
studier, og Suicidologi har derfor valgt å
fokusere dette nummeret på migrasjon og
suicidal atferd. Vi tror mange vil bli overrasket over noen av funnene. Og vi tror at de
kan skape grunnlag for et mer systematisk og
målrettet forebyggende arbeid i denne delen
av befolkningen.
God lesning!
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Insights into rates, risks and
characteristics of suicide by
immigration background in Norway
By Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin

SAMMENDRAG

Selv om de fleste innvandrere synes å håndtere utfordringene knyttet til innvandringsprosessen godt, har man
stilt spørsmål om sårbare grupper kan ha økt risiko for
selvmord. Dette gjelder særlig i land med økende innvandring, slik tilfellet er i Norge. Denne artikkelen oppsummerer
forskningsfunn i forhold til selvmord blant ulike innvandrergrupper, basert på tre norske, nylig utførte studier der vi
benytter de unike mulighetene ved nasjonale befolkningsregistre. Dataene viste at førstegenerasjonsinnvandrere
hadde en relativt lavere risiko for selvmord sammenlignet
med etnisk norske, mens risikoen for selvmord blant
mennesker som hadde blandet norsk bakgrunn og innvandrerbakgrunn var betydelig høyere. Selvmordsrisiko
var forbundet med en rekke sosioøkonomiske ulemper i
alle befolkningsgruppene, men hvor sterk sammenhengen
var mellom sosioøkonomiske faktorer og selvmord varierte
med spesifikk innvandringsbakgrunn, med en generelt
svakere sammenheng blant førstegenerasjonsinnvandrere
enn innfødte. Det var imidlertid betydelige forskjeller blant
innvandrergrupper med hensyn til hvilken selvmordsmetode de benyttet, tid på året da selvmordet skjedde og
tid fra man innvandret til Norge og til selvmordet inntraff.
Disse funnene understreker viktigheten av å behandle
innvandrere som den meget heterogene gruppe de er i forhold til forekomst av selvmord og risikofaktorer. Variasjoner
i innvandrergruppen når det gjelder selvmordsatferd, bør
tas hensyn til ved planlegging av folkehelsepolitikk og
forebyggende tiltak, for bedre å skreddersy disse tiltakene
til risikoutsatte innvandrergrupper.

Although most immigrants seem to successfully manage
the challenges their immigration process entails, suicide
mortality of minority groups has become an important
public concern, particularly in countries with growing
segments of immigrant populations such as Norway. The
present article aimed to summarize insights into suicide
among various immigrant populations, obtained by
three Norwegian studies we recently conducted utilizing
the unique possibilities of national population registers.
First-generation immigrants had a relatively lower risk
of suicide than native Norwegians, whereas the risks for
people with mixed Norwegian and immigrant background
were significantly higher. Suicide risk was associated with a
range of socio-economic disadvantages in all populations,
but the strength of the association differed by specific immigration background, with a generally weaker association in
first-generation-immigrants than natives. In the meantime,
there were notable differences in characteristics of suicide
by immigration background with respect to method of
suicide, month of the year when suicide occurred, and time
to suicide since immigration. All these insights underscore
the importance of treating immigrants as a very heterogeneous group, and differences in suicides by specific
immigration background should be considered when
planning public health policies and prevention measures
in order to more effectively tailor these measures to at-risk
immigrant populations.
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SUICIDE MORTALITY in immigrant populations is an
important health issue, particularly in nations with
growing segments of immigrants such as Norway.
According to Statistics Norway, the proportion of
first- and second-generation immigrants in Norway has
gradually increased from around 1.5 % of the national
population in the early 1970s to 16.8 % in 2017, with
a total of 883,751 persons (SSB, 2017a). Studies in this
field have shown that people with an immigration
background may be prone to increased risks of mental
disorders and suicidal behaviour due to multiple
stresses experienced in the host country (Bhugra, 2004;
Bhugra & Becker, 2005; Henrik Mäkinen & Wasserman,
2003; Mirsky, Kohn, Dolberg, & Levav, 2011; Mirsky,
Kohn, Levav, Grinshpoon, & Ponizovsky, 2008). Such
mental problems may be influenced by psychosocial
distress, as well as by different factors such as culture
of origin, positive or negative life events, relative
social and economic marginalization from the majority
society, and the weakened connections to previous
family and social networks (Berkman, Glass, Brissette,
& Seeman, 2000; Kposowa, McElvain, & Breault, 2008;
Mirsky et al., 2011; Ratkowska & Leo, 2013). Results
from a considerable number of studies investigating the

relationship between immigration and suicide, and in
particular studies comparing suicide rate in immigrants
to that of the native population are divergent. Most
studies have shown that immigrants tend to retain
the suicide rates of their country of origin, even when
moving to a new country (Burvill, 1998; Ide, Kolves,
Cassaniti, & De Leo, 2012; E. Kliewer, 1991), while some
studies have shown that the suicide rates of immigrant
groups tend to match those of the native population
in the host country (E. Kliewer, 1991; E. V. Kliewer &
Ward, 1988). There are also studies demonstrating
that foreign-born persons (persons born in a country
other than the one in which they reside) have a significantly higher rate of suicide death compared with the
native population (Leena Maria Johansson et al., 1997;
Johansson, Sundquist, Johansson, Qvist, & Bergman,
1997). However, among these studies only a few have
tried to look into suicide risk differences in subpopulations of individuals by various immigration background
characteristics. Two Swedish studies have shown that
first-generation immigrants (born outside Sweden with
both parents born outside Sweden) had a lower suicide
risk compared to Swedish-born citizens with both
parents born in Sweden, while the risk for individuals
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A better understanding of the interplay
between suicide and immigration is of
fundamental importance as a basis for
planning future public policies for immigrant minorities living in the country.
with one parent born in Sweden and one parent born
abroad and second-generation immigrants (born in
Sweden with both parents born outside Sweden) was
found to be higher (Di Thiene, Alexanderson, Tinghög,
La Torre, & Mittendorfer-Rutz, 2015; Hjern & Allebeck,
2002). In contrast, an Australian study found no
significant difference in terms of suicide risk among
second-generation immigrants in Australia as compared
to the natives (Law, Kõlves, & De Leo, 2014). The few
and inconsistent studies published so far indicate that
there is currently an insufficient amount of research
into absolute rates and risks of suicide by segments of
immigrants, and a lack of knowledge regarding detailed
characteristics of suicide by immigration background.
A better understanding of the interplay between suicide
and immigration is of fundamental importance as a
basis for planning future public policies for immigrant
minorities living in the country. This article summarizes
core findings from three studies we recently conducted
(Puzo, Mehlum, & Qin, 2017, 2018a, 2018b) with data
from Norwegian national registers addressing suicide
risk among various immigrant populations from an
epidemiological perspective. In particular, we highlight
important findings about suicide rates and risks for
people with various immigration backgrounds as compared with native Norwegians, the impact of a range
of socio-economic factors on risk of suicide as well as
differential characteristics of suicides by immigration
background with respect to method of suicide, seasonality of suicide and time to suicide since immigration.
Materials and Methods
Data Sources, Study Design and Population
Data for the published studies were retrieved from
three Norwegian national longitudinal registers
that were interlinked on an individual level via the
encrypted personal identifier of all residents in Norway.
The Cause-of-Death Register contains dates and causes
of all deaths in Norway since the year 1969. Suicide
was coded according to the International Classification
of Diseases (ICD), 9th Revision for the years 1992-95
(codes E950-E959) and 10th Revision for the years 19962012 (codes X60-X84, Y870). The Central Population
Register, computerized since the year 1964, includes
personal information on all subjects who were alive
and residing in Norway since 1960. It contains demographic data such as country of birth, citizenship, date
of immigration or emigration, alongside with sex, date
of birth and links to parents. The Statistics Norway’s

Events Database (FD-Trygd) contains data on personal
socio-economic status such as marital status, education
attainment, annual income and place of residence.
Running data on all residents have become available in
this database since its establishment in 1992.
Study cases were all completed suicides from the
Cause-of-Death Register from the year 1969 through
2012 and were restricted to subjects residing in Norway
at the time of their suicide, yielding a total of 23,073
suicide cases. Population controls were drawn from a
25 % representative sample of the national population
in the Central Population Register through a nested case
control design (Clayton, Hills, & Pickles, 1993). Each
suicide case was matched on sex and date of birth with
up to 20 individuals who were alive at the date of case
suicide, yielding a total of 373,178 comparison controls.
Variables
Data on immigration background for the population
under study was obtained from the Central Population
Register, and categorized into the following five groups:
native Norwegians (Norwegian-born persons to two
Norwegian-born parents), first-generation immigrants
(foreign-born persons to two foreign-born parents),
second-generation immigrants (Norwegian-born
persons to two foreign-born parents), Norwegian-born
persons with one foreign-born parent, and foreign-born
individuals with at least one Norwegian-born parent
(including intercountry adoptees, for which our data
sources did not allow us to distinguish). The categorization was made upon available information of legal
parents since the establishment of Central Population
Register in 1964 (Nystadnes, 2010).
Socio-economic factors included in the studies were
marital status, education attainment, annual income,
and place of residence. This information was drawn
from the Statistics Norway’s Events database for
the period 1992-2012. Marital status was categorized
as “married”, “single” (never married), “separated,
divorced or widowed” and “unknown marital status”.
Education attainment, either achieved in Norway or
abroad, was classified into four independent categories
based on the Norwegian Standard Classification of
education NUS2000 (SSB, 2003), including “compulsory
education” (primary education and lower secondary
education), “intermediate education” (upper secondary
or post-secondary non-tertiary education), “tertiary
education” (bachelor, master or doctoral degrees),
and “no education or unknown education”. Annual
gross income includes wages, pensions, entrepreneurial
income and property income (SSB, 2017d), and was
divided into the following categories: “200,000 NOK
or less”, “200,001–300,000 NOK”, “300,001–400,000
NOK”, “more than 400,000 NOK”, and “unknown
annual income”. Information concerning income was
only available from 1993 and was extracted for the
year prior to the year of suicide or matching; therefore,
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people with a suicide or matching date before 1994
make up the majority of the missing category. Place of
residence was classified as whether or not residing in the
capital area of Norway (Oslo and Akershus counties) at
the time of suicide or matching for the controls.
Data on method of suicide were retrieved from the
Cause-of-Death Register for the period 1992-2012 and
classified into seven categories by diagnostic codes in
ICD-10: “Poisoning” (E950-E952 or X60-X69), “Hanging”
(E953 or X70), “Drowning” (E954 or X71), “Firearms
and explosive material” (E955 or X72-X75), “Cutting or
piercing instruments” (E956 or X78), “Jumping from
a high place” (E957 or X80) and “Other or unknown
method” (E958-E959 or X76-77, X79, X81-84, Y870).
The variable month of suicide refers to the month of
the year when the suicide occurred.
The variable time since immigration refers to the
time span between the date of immigration to Norway
(i.e., registered as resident in the population registration system) and the date of suicide death, and it was
classified with yearly increments (up to 1 year, 1-up to 2
years, 2-up to 3 years, etc.). This variable applies only to
first-generation immigrants.
Statistical analyses
All data were analysed using the R statistical software
(version 3.3.3) (RCoreTeam, 2017). Relative risks of

suicide according to subjects’ immigration background
and country group of origin were estimated using conditional logistic regression (Collett, 1991) for the period
1969-2012, only controlling for the effect of sex, date of
birth and calendar year through matching, and for the
period 1992-2012, further adjusting for socio-economic
factors. Conditional logistic regression was also used to
estimate the effect of each socio-economic factor on risk
of suicide by immigration background for the period
1992-2012. Overall effect differences of a specific factor
on suicide risk across various immigrant populations
were tested by the log likelihood ratio test. Difference in
the degree of associations between socio-economic factors and risk of suicide across specific immigrant groups
were tested using the ‘linearHypothesis’ procedure in R.
Rates of suicide (expressed as number per 100,000
population) for various immigration groups by sex were
calculated for the period 1992-2012. T-test for independent 2-groups was used to assess differences in suicide
mortality rates among the investigated subpopulations.
Characteristics of suicides by immigration background (observed in the period 1992-2012) with respect
to method of suicide, seasonality of suicide and time
since immigration were analysed. Fisher’s exact test
was conducted to assess differences in method of suicide between the immigrant groups. Chi-square goodness of fit test was used to verify whether the observed
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distribution of suicides in the groups was invariant by
month of the year. Mann-Whitney test was performed
to assess differences in time since immigration among
first-generation immigrants by sex and by country
group of origin.
P values smaller than 5 % were considered to be
statistically significant.
Ethical considerations
Access to data for the studies whom this paper refers
to (Puzo et al., 2017, 2018a, 2018b) was approved by
the Regional Ethical Committee for Medical and Health
Research (REK South-East) and owners of the relevant
individual registers.
Results
The 23,073 suicides occurred during 1969-2012 in
Norway comprised 21,321 (92.4 %) native Norwegians
and 1,752 (7.6 %) persons with an immigration
background. The latter group comprised 940 (4.1 %)
first-generation immigrants, 34 (0.1 %) second-generation immigrants, 533 (2.3 %) born in Norway with one
foreign-born parent, and 245 (1.1 %) born abroad with at
least one Norwegian-born parent.
Rates and relative risks of suicide by immigration background
Considering both sexes combined, the suicide mortality
rate (per 100,000 population, data period 1992–2012) was
12.22 for native Norwegians, 9.53 for first-generation
immigrants, 2.56 for second-generation immigrants,
11.13 for Norwegian-born with one foreign-born parent,
and 17.10 for foreign-born with at least one Norwegianborn parent (Table 1). First-generation immigrants had a
significantly lower suicide rate than native Norwegians
(9.53 vs 12.22, P < 0.01), with a difference that remained
statistically significant only among males (12.73 vs
18.03, P < 0.01) and not among females (6.29 vs 6.54,
P = 0.56). No differences were observed in suicide

rates between Norwegian-born with one foreign-born
parent and native Norwegians (15.70 vs 18.03 in
males, P = 0.06; 6.21 vs 6.54 in females, P = 0.67). The
suicide rate of foreign-born persons with at least one
Norwegian-born parent was significantly higher than
that of natives, for both sexes (22.42 vs 18.03 in males,
P < 0.01; 11.67 vs 6.54 in females, P < 0.01).
Similar patterns were observed in the analyses of
relative suicide risks by immigration background, using
the data from suicide cases and their sex-birthdatematched controls (Table 2). Considering the period
1969-2012, first-generation immigrant status was significantly associated with a lower crude risk of suicide
(OR: 0.75, 95 % CI: 0.70-0.81) compared with native
Norwegians. In particular, first-generation immigrants
from Asia and Africa represented the groups with the
lowest risk of suicide compared to natives; while no
significant difference was detected between first-generation immigrants from Nordic countries and natives.
Second-generation immigrants also showed a
lower associated risk of suicide, though not at a highly
significant level. Both Norwegian-born subjects with
one foreign-born parent and foreign-born individuals
with at least one Norwegian-born parent had a higher
risk of suicide (OR: 1.13, 95 % CI: 1.04-1.24 and OR: 1.29,
95 % CI: 1.14-1.48, respectively) in comparison with the
native population. Among foreign-born individuals with
at least one Norwegian-born parent, those born in Asia
and Central and South America showed the highest
risk of suicide, compared to native Norwegians. When
socio-economic factors were taken into account for the
period 1992-2012, the reduced risk of suicide in both
first- and second-generation immigrants, in comparison
with natives, became even more significant (adjusted
OR: 0.56, 95 % CI: 0.51-0.62 and adjusted OR: 0.68, 95 %
CI: 0.47-0.98, respectively). The overall effect of immigration background on suicide risk differed significantly
by sex (sex interaction test: P < 0.01) (Table 2).

Table 1. Suicide rate (per 100,000 population) by immigration background, 1992-2012

Average annual suicide ratea (95 % CI)
Immigration Background
Native Norwegians
First-generation immigrants
Second-generation immigrants
Norwegian-born with one foreign-born parent
Foreign-born with at least one Norwegian-born parent

Both sexes

Males

Females

12.22 (11.8-12.6)

18.03 (17.3-18.8)

6.54 (6.3-6.8)

9.53 (8.7-10.4)

12.73 (11.5-14.0)

6.29 (5.5-7.1)

2.56 (1.5-3.6)

3.99 (1.9-6.1)

1.05 (0.2-1.9)

11.13 (9.7-12.6)

15.70 (13.6-17.8)

6.21 (4.7-7.7)

17.10 (14.6-19.6)

22.42 (18.9-25.9)

11.67 (8.3-15.0)

a Suicide rates were not age-standardized because the age distribution of all immigrant populations was not available.
Source article: Puzo Q, Mehlum L, Qin P (2018). Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway. PLoS ONE 13(9):e0205035.
doi:10.1371/journal.pone.0205035

1.3

79
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8,371

866
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339,024

0.9
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0.2
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91.1

1.0

2.3

0.2

5.7

90.7

0.9

2.2

0.2

5.7

90.8

Controls (n, %)

1.70 (1.35-2.15)**

1.23 (1.04-1.47)*

0.73 (0.36-1.49)

0.92 (0.82-1.04)

1 (reference)

1.16 (0.99-1.36)

1.10 (0.99-1.22)

0.70 (0.48-1.04)

0.69 (0.63-0.75)**

1 (reference)

1.29 (1.14-1.48)**

1.13 (1.04-1.24)**

0.71 (0.50-1.00)

0.75 (0.70-0.81)**

1 (reference)

Crude ORa (95 % CI)

data period 1969–2012

64

98

7

185

2,778

113

268

23

381

7,493

177

366

30

566

10,271

2.0

3.1

0.2

5.9

88.7

1.4

3.2

0.3

4.6

90.5

1.6

3.2

0.3

5.0

90.0

Cases (n, %)

631

1,442

179

4,310

46,887

1,738

4,082

588

11,264

121,011

2 369

5 524

767

15,574

167,898

1.2

2.7

0.3

8.1

87.7

1.3

2.9

0.4

8.1

87.3

1.2

2.9

0.4

8.1

87.4

Controls (n, %)

data period 1992–2012

Source article: Puzo Q, Mehlum L, Qin P (2017). Suicide among immigrant population in Norway:
a national register-based study. Acta Psychiatr Scand; 135(6):584-92. doi:10.1111/acps.12732

a Crude ORs were adjusted for age, sex and calendar time through matching.
b Adjusted ORs were adjusted for age, sex and calendar time through matching and further adjusted for education attainment, marital status, annual income and place of residence.
* P < 0.05. ** P < 0.01.
Test for Sex Interaction, based on the adjusted analysis: χ2 =13.83, P < 0.01.
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Second-generation immigrants

First-generation immigrants
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5,681

1.0

166

Foreign-born with at least one Norwegian-born parent

Females

2.3

0.2

3.7

92.8

392

26

626

Norwegian-born with one foreign-born
parent

Second-generation immigrants

First-generation immigrants

Native Norwegians

15,640

1.1

245

Foreign-born with at least one Norwegian-born parent

Males

2.3

0.1

4.1

92.4

533

34

940

21,321

Cases (n, %)

Norwegian-born with one foreign-born
parent

Second-generation immigrants

First-generation immigrants

Native Norwegians

All

Immigration Background

Table 2. Distribution of suicide cases and controls by immigration background and the main results of the conditional logistic regression analyses

1.77 (1.35-2.32)**

1.14 (0.92-1.41)

0.73 (0.34-1.58)

0.69 (0.58-0.82)**

1 (reference)

1.17 (0.96-1.42)

1.14 (1.00-1.30)*

0.66 (0.43-1.01)

0.51 (0.45-0.57)**

1 (reference)

1.33 (1.14-1.56)**

1.14 (1.02-1.27)*

0.68 (0.47-0.98)*

0.56 (0.51-0.62)**

1 (reference)

Adj ORb (95 % CI)
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Influence of socio-economic factors on risk of suicide
As shown in Table 3, being single, or separated, divorced
or widowed, compared to being married, was associated
with increased risk of suicide both in native Norwegians
and in persons with an immigration background. The
influence of a single marital status was less strong in
first-generation immigrants (adjusted OR: 1.89, 95 % CI:
1.53-2.33) than in natives (P < 0.01). A status of “separated, divorced or widowed” showed a much stronger
negative effect in foreign-born subjects with at-least
one Norwegian born-parent (adjusted OR: 7.12, 95 % CI:
3.60-14.09) compared to native Norwegians (P = 0.039).
In almost all populations, risk of suicide rose significantly with decreasing levels of education attainment

and annual income. The elevated risk associated with
low income (200,000 NOK or less) was less prominent
for first-generation immigrants (adjusted OR: 1.96, 95 %
CI: 1.53-2.33) than for native Norwegians (P < 0.01).
Living in the capital area, compared to living in
other areas in Norway, was associated with a reduced
risk of suicide in first-generation immigrants (adjusted
OR: 0.78, 95 % CI: 0.65-0.93) but an increased risk in
native Norwegians (adjusted OR: 1.14, 95 % CI: 1.08-1.20)
(Table 3).
Characteristics of suicides
In all the investigated populations, hanging was the
most frequently used suicide method, accounting for

Table 3. Conditional logistic regression analyses of socio-economic factors on risk of suicide among the natives and persons
with various immigration backgrounds

Socio-economic
factors

Native
Norwegians

Firstgeneration
immigrants

Secondgeneration
immigrants

Norwegianborn with one
foreign-born
parent

Foreign-born
with at least
one Norwegianborn parent

Test of
Interaction
of risk
factorb

Adj ORa (95 % CI)
Marital status
1

1

1

1

1

Single

2.82 (2.65-2.99)**

1.89 (1.53-2.33)**

2.77 (0.74-10.34)

2.18 (1.60-2.96)**

6.01 (3.32-10.88)**

Being Separated,
Divorced or Widowed

3.46 (3.27-3.66)**

3.08 (2.49-3.80)**

8.32 (1.81-38.30)**

3.00 (2.06-4.36)**

7.12 (3.60-14.09)**

Unkown marital status

-

-

-

-

-

Marriedc

χ2 = 30.85
P < 0.01

Education attainment
Tertiary educationc

1

1

1

1

1

Intermediate education

1.17 (1.10-1.24)**

1.02 (0.78-1.33)

0.48 (0.15-1.56)

1.02 (0.73-1.41)

1.56 (1.00-2.42)*

Compulsory education

1.56 (1.46-1.67)**

1.31 (1.01-1.70)*

1.24 (0.43-3.52)

2.10 (1.53-2.90)**

1.89 (1.20-2.97)**

No education or unknown

1.58 (1.29-1.94)**

2.17 (1.69-2.79)**

1.14 (0.26-5.05)

2.00 (1.11-3.62)*

1.56 (0.65-3.76)

-

-

-

-

-

Education

χ2 = 28.59
P < 0.01

Annual gross income
1

1

1

1

1

300,001– 400,000 kr

1.44 (1.32-1.58)**

1.00 (0.67-1.48)

0.91 (0.18-4.59)

1.57 (0.88-2.81)

1.66 (0.74-3.69)

200,001–300,000 kr

1.97 (1.81-2.15)**

1.57 (1.11-2.21)**

0.98 (0.21-4.69)

3.34 (2.03-5.47)**

3.56 (1.77-7.15)**

200,000 kr or less unkown
annual income

3.03 (2.78-3.30)**

1.96 (1.44-2.68)**

1.13 (0.29-4.41)

5.46 (3.44-8.67)**

5.01 (2.62-9.61)**

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1.14 (1.08-1.20)**

0.78 (0.65-0.93)**

0.56 (0.26-1.20)

0.98 (0.77-1.24)

0.86 (0.61-1.22)

more than 400,000 krc

unkown annual income
Place of residence
Othersc
Capital aread

a Adj ORs were adjusted for age, sex and calendar time through matching further adjusted for all other variables shown in the table.		
b A log likelihood ratio test was performed separately for each socio-economic variable based on adjusted analyses.
c Reference category. d The capital area encompassed the Oslo and Akershus counties. *P < 0.05. **P < 0.01
Source article: Puzo Q, Mehlum L, Qin P (2018). Socio-economic status and risk for suicide by immigration background in Norway:
A register-based national study. Journal of Psychiatric Research; 100:99-106. doi:10.1016/j.jpsychires.2018.02.019

χ2 =29.04
P = 0.02

χ2 = 22.54
P < 0.01
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Figure 1. Distribution of suicide cases by specific methods in
various age groups of native Norwegians and first-generation
immigrants, 1992–2012
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Age group

100

First-generation immigrants

80

44.0 % of all suicides of first-generation immigrants and
35.4 % of all suicides of natives. The proportion of suicides by firearm was much smaller in first-generation
immigrants (6.7 %) than in native Norwegians (20.7 %).
In particular, male subjects in the age group ‘24 years
old or less’ who died by firearms represented 4.1 % of
suicides in first-generation immigrants and 27.8 % of
suicides of native Norwegians (Fig 1). Females aged
24 years or less more frequently died by hanging in
both natives and first-generation immigrants, whereas
females aged 45 years or more mostly died by poisoning
(Fig 1).
Different patterns of suicide occurrence by month
of the year were observed when comparing natives
and first-generation immigrants, as shown in Fig 2. The
distribution of suicides of native Norwegians showed an
increase of cases in May (9.2 % of all suicides) (P < 0.01);
suicides of first-generation immigrants demonstrated
a tendency of an increased occurrence in May and in
November (11.7 % and 11.1 % of all cases, respectively)
(P = 0.01).
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Figure 2. Monthly distribution of suicides of the natives and
the first-generation immigrants, 1992–2012 (%)
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doi:10.1371/journal.pone.
0205035

First-generation immigrant

Source article: Puzo Q, Mehlum L, Qin P (2018). Rates and
characteristics of suicide by immigration background in Norway.
PLoS ONE 13(9):e0205035. doi:10.1371/journal.pone.0205035
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Figure 3. Cumulative percentage distribution of suicides of first-generation immigrants by sex (a) and country group of origin
(b) according to the time since immigration

Source article: Puzo Q, Mehlum L, Qin P (2018). Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway.
PLoS ONE 13(9):e0205035. doi:10.1371/journal.pone.0205035

More than 25 % of all suicides in first-generation
immigrants occurred during the first five years after
immigrating to Norway. Overall differences in time to
suicide since immigration were also observed by sex
and country group of origin (Fig 3), in particular among
those aged 35 years or less when moving to Norway.
Male first-generation immigrants died by suicide significantly earlier after immigration than female firstgeneration immigrants (P < 0.01) with a median time to
suicide since immigration of 10.85 years for males and
15.48 years for females. First-generation immigrants
from Eastern Europe, Asia and Africa tended to die
after fewer years of residence than those from Western
Europe (P < 0.01, P < 0.01 and P < 0.01, respectively),
reporting a median time to suicide since immigration
of 7.26 years, 10.51 years, 11.79 years and 21.45 years
respectively.

Discussion
Rates and risks of suicide and the impact
of socio-economic factors
A core finding of our studies was that first-generation
immigrants had a relatively lower rate and risk of
suicide than native Norwegians, which is in accordance
with previous studies from Sweden (Di Thiene et al.,
2015; Hjern & Allebeck, 2002). This may be partly
explained by the ‘healthy migrant effect’, suggesting

that first-generation immigrants tend to represent
healthier segments of the population in the country of
origin (Kennedy, McDonald, & Biddle, 2006; Marmot,
Adelstein, & Bulusu, 1984), and by better employment
opportunities and improved quality of life achieved
by most immigrants in Norway (SSB, 2008, 2016a),
compared to that in their country of origin. Moreover,
our finding regarding the most reduced risk of suicide
among first-generation immigrants from Asia and
Africa suggests that immigrants from countries with
low suicide rates, e.g. the Middle East and North Africa,
tend to maintain the low suicide rate in their new country, as demonstrated in previous studies (Burvill, 1998;
Hjern & Allebeck, 2002; Ide et al., 2012; Leena Maria
Johansson et al., 1997; Westman, Sundquist, Johansson,
Johansson, & Sundquist, 2006). In line with this notion,
the non-significant difference in suicide risk between
immigrants from Nordic countries and the natives may
be explained by the fact that the major body of this
group of immigrants were from Sweden and Denmark
– countries with very similar suicide mortality rates to
Norway (WHO, 2014).
We observed a very low suicide mortality among
second-generation immigrants, but caution is needed
when interpreting this finding since second-generation immigrants represent a relatively younger group
of people in Norway, because immigrant population
started to increase from the end of 1960s. Moreover,
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the classification of second-generation immigrants
was likely incomplete because of the lack of registered
links to parents in the population registers before 1960
(Nystadnes, 2010).
Contrary to the first-generation immigrants’
pattern, foreign-born persons with at least one Norwegian-born parent showed a higher rate and risk of suicide compared to native Norwegians. The analysed data
sources did not enable us to gain more insights into this
group but we speculated that a large proportion of this
segment might represent intercountry adoptees, which
have been shown to be a high-risk group for suicide
(Hjern & Allebeck, 2002; Hjern, Lindblad, & Vinnerljung,
2002). Specifically, we found that individuals born in
Asia and Central and South America with at least one
Norwegian-born parent were at the highest risk of suicide compared to native Norwegians and that more than
half of suicides of those born in Asia and Central and
South America were from South Korea and Colombia
respectively – two countries where most of intercountry
adoptees in Norway originate from (SSB, 2015).
When analysing the impact of socio-economic
factors on risk of suicide, we found that persons with
an immigration background and the native Norwegians
both shared most common risk factors for suicide such
as being single, separated, divorced or widowed and
having low educational attainment and low income, but
the strength of such associations varied by immigration
background. In particular, associations with socioeconomic risk factors (e.g. single marital status and
low income) were generally weaker in first-generation
immigrants than native Norwegians, but stronger in
foreign-born persons with at least one Norwegian-born
parent. Many first-generation immigrants come to
Norway as single jobseekers (SSB, 2016b) and they
represent a relatively younger age-group population
(Henriksen, Østby, & Ellingsen, 2011), thus being single
is less likely perceived as a disadvantage. They also represented the least affected group regarding the suicide
risk associated with low income. In contrast to first-generation immigrants, the finding that foreign-born
persons with at least one Norwegian-born parent had a
higher risk of suicide associated with not being married
is hard to explain since the data sources did not allow
us to gain more insights into this group. However, it
seems reasonable to assume that for these individuals,
a status of being married leads to a higher level of social
support, social integration and settlement in life, all of
which are normally factors protective against suicide
(Kyung-Sook, SangSoo, Sangjin, & Young-Jeon, 2018).
Another interesting finding was that first-generation
immigrants living in the capital area (Oslo and Akershus
counties) showed a lower risk of suicide than their
counterparts settling elsewhere in Norway. This may be
explained by the fact that first-generation immigrants
are overrepresented in the capital area and thus the
opportunities may increase for immigrants to obtain

social support from individuals or groups coming from
the same country of origin (Shaw et al., 2012). Indeed,
over 40 % of first-generation immigrants in Norway
lived in this area in the period 1992-2012, whilst the
correspondent proportion of national population living
in the same area was only around 22 % (SSB, 2017b,
2017c). The capital area may provide wider educational
opportunities, a bigger job market and easier access to
various immigrant communities, making first-generation immigrants feel less socially isolated. The influx
of immigrants with Muslim religious affiliation in the
Capital area (Titelman et al., 2013), might partly explain
the observed reduced risk of suicide, since suicide is
strongly forbidden in Islam.
Method and seasonality of suicide,
and time since immigration
While hanging was the most common suicide method
in all population groups regardless the immigration
background, suicides by firearms represented a
much smaller proportion of cases of first generationimmigrants (around 7 %) than cases of native Norwegians
(around 21 %). We believed that this may reflect the
access to the method of firearms which are likely more
available in the homes of native Norwegians because
of hunting traditions (private firearms ownership is
around 30 % of households (Alpers & Marcus, 2018))
than in the households of first-generation immigrants.
In addition to the spring peak of suicides of
first-generation immigrants, which has been previously
found in the general Norwegian population and in
other countries (Bramness, Walby, Morken, &
The spring peak
Røislien, 2015; Christodoulou, Efstathiou,
could be partly
Bouras, Korkoliakou, &
explained by the
Lykouras, 2012; Hakko,
‘broken promise
Räsänen, & Tiihonen,
hypothesis’, sugges- 1998; Postolache et al.,
2010; Sumarokov, Brenn,
ting that suicidal
Kudryavtsev, & Nilssen,
thoughts are initia2015), first-generation
ted in vulnerable
immigrants displayed
another peak in the
persons when their
distribution of suicides in
expectations of
the month of November.
better periods after
The spring peak could
be partly explained by
cold winters are
the ‘broken promise
unmatched.
hypothesis’, suggesting
that suicidal thoughts
are initiated in vulnerable persons when their expectations of better periods after cold winters are unmatched
(Gabennesch, 1988; Hanigan, Butler, Kokic, & Hutchinson,
2012), and by bioclimatic factors (such as increased
sunshine, long photoperiod, tree pollen) which, inducing
adverse changes in the hormones and dysfunctional
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emotion regulation, may increase the risk of mental
ill-health and suicide (Petridou, Papadopoulos, Frangakis, Skalkidou, & Trichopoulos, 2002). The fall peak of
suicides of first-generation immigrants may be interestingly related to the meteorological changes that lead to
dark and cold weather starting in November in Norway,
with low temperatures and less sunlight. In Finland and
Sweden the monthly peak of suicide in the fall occurred
in October, which fully coincided with the biggest
annual drop in the seasonal temperature (Holopainen,
Helama, Björkenstam, & Partonen, 2013). During such
adverse weather, native Norwegians are more likely to
spend time indoors with family and close friends, and
therefore immigrants with poor social networks may
feel even more isolated with less possibility of expanding their network.
The fact that male first-generation immigrants
tended to die by suicide years earlier than female
counterparts after moving to Norway might be related
to the purpose of resettlement. As reported by Statistics
Norway (SSB, 2016b), male first-generation immigrants
move to this country mostly as jobseekers, whereas
female first-generation immigrants often come to
Norway for the purpose of family reunification and thus
probably have better access to social support from their
family already settled in the country (Norredam, Garcia-Lopez, Keiding, & Krasnik, 2010). We also found that
first-generation immigrants from Eastern Europe, Asia
and Africa tended to die by suicide after fewer years of
residence than did immigrants from Western Europe.
This finding endorses a previous Norwegian study
(Dalgard & Thapa, 2007) reporting that immigrants
from non-Western countries, areas more culturally
distant from Norway, were less integrated and experienced higher levels of distress than those from countries culturally more similar to Norway, and that this
discrepancy in the acculturation process was likely to
be more evident for immigrants recently arrived.
Limitations and Strengths
Our findings should be interpreted in light of some limitations. Variables included in the three studies largely
depended on the availability of the data in the source
databases. For instance, we were unable to consider
reason for immigration, information on mental disorders, and history of suicide attempts – variables that
were not included in our data sources but could provide
further insights in suicide characteristics and a more
“prevention” perspective to the findings. Moreover,
socio-economic measures, such as marital status,
education attainment, annual gross income and place
of residence, were only available from the year 1992,
so when analysing the period 1969-2012 we provided
only crude estimates of risk for suicide by immigration
background. Additionally, our studies only focused on
immigrants who had received legal residence permission in Norway, without taking into account refugees

temporarily living in the country, asylum seekers or
illegal immigrants.
A key strength of our studies was the use of national
longitudinal registers where data were collected
systematically and uniformly and covers all residents
of the country over a delineated time period. The data
collected without the purpose of any specific research
projects reduced the risk of differential misclassification
bias. The use of existing register data also eliminated
types of bias such as the recall bias often associated
with obtaining data via interviews. Moreover, the large
number of suicides included in these studies yielded
good statistical power for estimating differences
between natives and various immigrant populations. In
addition, the use of a nested case-control design, in the
context of register data to study a rare event like suicide, avoided possible computational burden associated
with a large sample and time-dependent explanatory
variables.
Conclusions and Implications
Our studies (Puzo et al., 2017, 2018a, 2018b) have
provided rich insights into suicide by immigration background, which are of clear importance from both public
health and policy perspectives. The findings underscore
the importance of not treating immigrants as a homogeneous group, as the rates, risks, and characteristics
of suicide vary according
The findings under- to their immigration
background. People
score the imporinvolved in planning
tance of not treating public health policies
and prevention measures
immigrants as a
should be aware of the
homogeneous
differences in immigroup, as the rates,
grants’ culture of origin
risks, and characte- and differences in characteristics of suicides
ristics of suicide
by specific immigration
vary according to
background, in order to
more effectively tailor
their immigration
these measures to at-risk
background.
immigrant populations.
Measures to improve
immigrants’ social integration and social support, and
to overcome barriers and difficulties, such as language
difficulties, lack of knowledge about available mental
health services or even fear of stigma associated with
having mental health problems, should be implemented
and have a beneficiary effect on mental well-being in
immigrant population. In particular, self-management
e-resources can play a potentially important role in
helping to ensure that people get the care and support
they need while offering them the alternative to maintain anonymity (Karasouli & Adams, 2014).
Although first-generation immigrants were shown
to represent a group of population with a low risk for
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suicide, possibly due to factors involved in their own
selection, their own choice and strength, our results
indicate the need of focus on people with a mixed Norwegian and immigrant background. Possible conflicts
between two parents of very different cultures and the
stress of becoming part of the majority population while
seeking to remain loyal to their original ethnic culture
may result in a loss of integration, intergenerational
conflicts, and thus suicidal behaviours. Nevertheless,
future studies are needed to disentangle what specific
factors and conditions are involved in the increased risk
for suicidal behaviour in people with a mixed background. At the same time, large-scale investigations
from various social settings are warranted to pinpoint
high-risk segments of the immigrant population and
to take into account desirable variables such as reason
for immigration, psychiatric history, and exposure
to stressful life events, for further insights to guide
prevention measures.
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Selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i forbindelse med akuttinnleggelser i psykisk helsevern:
– en gjennomgang av innleggelser over en tiårsperiode
ved en akuttpsykiatrisk avdeling i Norge
Av Asbjørn Kolseth, Christian Thoresen og Ann Færden

SAMMENDRAG

Forebygging av selvmord er et satsningsområde i norsk
psykisk helsevern, og Pasientsikkerhetskampanjen
«Forebygging av selvmord» ble rettet spesielt mot akuttpsykiatriske døgnavdelinger. En høy andel av akuttinnleggelser
har bakgrunn i selvmordsproblematikk, og behandling og
tiltak rettet mot selvmordsforebygging er således en sentral
akuttpsykiatrisk oppgave. Forekomst av selvmord knyttet til
akuttpsykiatriske innleggelser har blitt estimert til 0.1–0.4 %.
Hovedformålet med denne studien er å analysere alle selvmord og alvorlige selvmordsforsøk med klar selvmordsintensjon i perioden 2005–2014 ved Avdeling for akuttpsykiatri,
Oslo Universitetssykehus. Kliniske data fra den siste uken før
gjennomførte selvmord eller selvmordsforsøk ble hentet fra
pasientenes journal. Beskrevne symptomer ble kategorisert
etter DSM-5 «anxious distress specifier» for affektive lidelser.
I løpet av perioden hadde avdelingen 9170 innleggelser,
16 alvorlige selvmordsforsøk og 19 selvmord, som gir en
selvmordsrate på 0.2 %. De fleste selvmordene fant sted
utenfor avdelingen ved permisjon eller i løpet av 30 dager
etter utskrivelse. En stor andel av pasientene i gruppen
(85 %) hadde rapportert om selvmordstanker og affektive
lidelser var overrepresentert. Halvparten av pasientene viste
symptomer forenlig med alvorlig angst eller agitasjon. Til
tross for vanskene med å predikere selvmord på individnivå
mener vi at kombinasjonen av pågående selvmordstanker,
agitasjon, depressive symptomer og håpløshet bør vies
spesiell oppmerksomhet, og i slike tilfelle bør en vise særlig
varsomhet i forbindelse med risikosituasjoner som utgang
alene, permisjoner og utskrivelse.

Preventing suicide is a prioritized focus in mental health care in
Norway, and patient safety campaigns have especially directed
attention to acute psychiatric wards. Treatment and intervention
to prevent suicide is a core acute psychiatric task, and a high
proportion of hospitalizations in acute psychiatric wards involve
managing suicide-associated issues. Suicide rate associated
with acute psychiatric hospitalization has been estimated to
0.1–0.4 %. The major aim of the present study is to analyze all
suicides and severe suicide attempts with clear suicide intent
in the period 2005-2014 at the acute psychiatric ward at Oslo
University Hospital. Clinical information from the final week
before suicide or attempt was extracted from the patient
administrative system. Displayed symptoms were categorized
with DSM-5 anxiety specifier for major depression. There were
9170 hospitalizations in the period and 16 severe suicide
attempts and 19 registered suicides. This gives a suicide rate
of 0.2 %. The majority of suicides took place on leave from the
department or within 30 days of discharge. A large majority of
the patients (85 %) had reported suicidal thoughts at hospitalization and affective disorders were the major psychiatric
condition. Half of the patients displayed symptoms compatible
with severe anxiety or an agitated condition. Although individual
prediction is difficult, we conclude that the combination of
suicidal thoughts, agitation, depressive symptoms and hopelessness should lead to great caution in high-risk situations
such as leave from department or discharge.
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SELVMORD ER ET ALVORLIG helseproblem i Norge med

ca. 550 dødsfall i året. Antall selvmord meldt inn til de
eksisterende meldeordningene for helsetjenestene har
ligget på om lag 120-160 pr år de siste årene (Statens
helsetilsyn, 2016), men en nylig publisert norsk registerstudie konkluderer med et betydelig høyere antall
selvmord i tjenestene (Walby, Myhre & Kildahl, 2018).
Funnene fra denne studien viste at 45 % av alle som
døde i selvmord i perioden 2010 til 2015 hadde hatt kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og
rus i siste leveår, tilsvarende 250 i året. Epidemiologiske
undersøkelser viser at tiden etter innleggelse og
utskrivelse fra psykiatrisk sykehus er perioder forbundet med spesielt høy risiko (Qin & Nordentoft, 2005), og
en undersøkelse fra en norsk akuttpsykiatrisk avdeling
viste at suicidalitet var medvirkende årsak til 54 % av
alle innleggelsene i løpet av studieperioden på ett år
(Mellesdal et al., 2010). Vurdering, behandling og tiltak
rettet mot selvmordsproblematikk er således en sentral
akuttpsykiatrisk oppgave.
Selvmordsforebygging er et prioritert offentlig
satsningsområde som førte til utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk
helsevern i 2008 (Sosial- og helsedirektoratet, 2008).
Senere har problematikken vært fokusområde for
Pasientsikkerhetskampanjen i regi av Kunnskaps-

senteret (Helsedirektoratet, 2013), og videreført i
Nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord
og selvskading 2014–2017 (Helsedirektoratet, 2014).
Pasientsikkerhetskampanjen var rettet mot selvmord
knyttet til innleggelser og utskrivelser ved akuttpsykiatriske avdelinger som høyrisikosituasjoner, og de
nasjonale retningslinjene hadde blant annet som sentral
anbefaling at alle pasienter som kommer i kontakt med
psykisk helsevern bør vurderes for selvmordsrisiko.
Denne sentralt styrte satsningen har ført til en
markert endring i klinisk praksis i ønsket retning, men
det har også kommet en del kritiske innvendinger.
Prediksjon av et lavfrekvent fenomen som selvmord
på individnivå er vanskelig (Pokorny, 1983; Nielssen et
al., 2017), og det er stilt spørsmål ved om en har skapt
en ressurskrevende sikkerhetskultur som gir tjenesten
og de ansatte ryggdekning uten at tiltakene har særlig
verdi for den enkelte pasient (Hagen et al., 2015). En
annen innvending er at de kjente risikofaktorene er
uspesifikke og statiske, og gir lite ekstra informasjon i
psykisk helsevern. Psykisk lidelse og innleggelse ved
sykehusavdeling er to av de viktigste risikofaktorene, og
disse vil følgelig gjelde alle pasienter ved en akuttpsykiatrisk avdeling. Det er også vist at risikofaktorer i den
generelle populasjonen som lav inntekt, lav utdannelse
og ensomhet, har en motsatt sammenheng i en pasi-
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entpopulasjon innlagt ved sykehus i psykisk helsevern
(Agerbo et al., 2007). Det blir derfor argumentert for en
vektlegging av klinisk meningsfulle markører i tillegg til
mer generelle, epidemiologiske risikofaktorer (Gjelsvik,
2014), som for eksempel kan skille mellom deprimerte
uten risiko for suicidal atferd og deprimerte som kan
komme til å skade seg selv. Kliniske faktorer er dynamiske ved at de endrer seg over tid og er modifiserbare.
En vesentlig andel av pasientene ved en akuttpsykiatrisk avdeling vil ha en atferd som er helseskadelig
og tidvis potensielt livstruende. Sikkerhetsvurderinger
og -tiltak vil være en sentral og nødvendig del av vår
kliniske virksomhet til tross for vanskene knyttet til
prediksjon av selvmord. Vanskene med prediksjon må
dog ikke forveksles med at sikkerhetstiltak ikke virker.
For eksempel konkluderer forskningslitteraturen knyttet
til sikring av broer og andre såkalte «hotspots» for suicid
at det er en klar sannsynlighetsovervekt for at sikringen
forebygger suicid (Larsen & Karlsen, 2016). Et underliggende premiss for at sikkerhetstiltak skal være meningsfulle, er at en ser på selvmordsfare som forbigående, det
vil si at den er knyttet til en periode, en situasjon eller en
tilstand. Spesielt har sikring av «hotspots» blitt møtt med
kritiske antagelser om at sikringen kun flytter problemet til et annet sted, noe som har liten støtte i empirisk
forskning (Cox et al., 2013; Pirkis et al., 2013). Ved en
gjennomgang av selvmord knyttet til innleggelser i en
4-års periode i England og Wales ble det konkludert med
at selvmord kunne forebygges ved å fjerne objekter og
installasjoner i sykehusavdelingen som kunne brukes til
henging (Meehan et al., 2006), ettersom henging var den
klart hyppigste dødsårsaken hos inneliggende pasienter. Samme studie viste også at de to første ukene etter
utskrivelse utgjorde en høyrisikoperiode, og forfatterne
foreslo tidlig og veiledet oppfølging etter utskrivelse som
suicidforebyggende tiltak.
Studier av selvmord på sengeposter i psykisk
helsevern viser at akuttinnleggelser på ingen måte er
noen garanti mot selvmord (Hytten & Mehlum, 1993).
For pasienter i psykisk helsevern er selvmordsrisikoen
høyest i tiden under og etter innleggelse (Meehan et al.,
2006). Metaanalyser som inkluderer studier fra flere
nasjoner indikerer en forekomst av selvmord under innleggelser på om lag 0,2 %, men med variasjon mellom
0,1–0,4 % avhengig av sted for undersøkelsen (Combs &
Romm, 2007; Walsh et al., 2015). Fra Skandinavia er det
gjort en studie knyttet til det danske sentrale psykiatriregisteret, som dekker alle psykiatriske sykehusinnleggelser fra 1969 (Madsen et al., 2011). I studieperioden
mellom 1997 og 2006 ble det registrert 279 selvmord,
noe som tilsvarte en selvmordsrate på 0,09 % av alle
innleggelser i perioden. Dette kan virke som relativt
små tall, men målt opp mot den generelle befolkningen
vil det å ha vært innlagt i en psykiatrisk institusjon det
siste året gi en 44 ganger høyere selvmordsrisiko. Studien inkluderte kun selvmord under innleggelse, ikke
risikoperioden rett etter utskrivelse.

Hva karakteriserer de som tar sitt eget liv
i forbindelse med innleggelse?
Kjente epidemiologiske faktorer som kjønn, diagnose,
alder og tidligere selvmordsforsøk kan si noe om økt
fare på sikt, men har liten eller ingen prediktiv verdi i
en aktuell situasjon her og nå. En mye sitert studie av
Busch et al. (2003) hadde som formål å avdekke hva
som karakteriserte pasienter rett forut et selvmord. De
gjennomgikk de psykiatriske journalene til 76 pasienter
som tok sitt eget liv under eller rett etter en innleggelse.
Blant hovedfunnene var at 78 % benektet selvmordstanker i sin siste kommunikasjon med helsepersonell om
temaet, mens 79 % av pasientene møtte kriteriene for
alvorlig eller ekstrem angst og/eller agitasjon siste
uken før selvmordet. Forfatterne konkluderer med at
rapportering av selvmordstanker eller planer ikke er
en pålitelig kilde for risikovurdering, men at alvorlig
angst og agitasjon kan være en prediktor for akutt
selvmordsfare og et viktig mål for effektiv behandling
og risikohåndtering. En nyere norsk studie (Fosse et
al., 2017) undersøkte hvorvidt risikofaktorer fra den
generelle populasjon kunne predikere senere selvmord
hos pasienter innlagt ved en akuttpsykiatrisk avdeling.
Selvmordstanker ved innleggelse viste sterkest sammenheng med senere selvmord, men sammenhengen
var svak slik at forfatterne konkluderte at den var av
liten prediktiv verdi. Depresjon var den eneste diagnosekategorien som var mer prevalent i selvmordsgruppen, men også her var sammenhengen svak.
Pasientsikkerhetsarbeid
I Norge er pasientsikkerhetsarbeid lovpålagt i spesialisthelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetjenesten, om
kvalitet og pasientsikkerhet, § 3-4) og det er meldeplikt
på betydelig skade til Helsedirektoratet (§ 3-3) og varslingsplikt ved alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn
(§ 3-3 a). Med alvorlige hendelser menes dødsfall eller
betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i
forhold til påregnelig risiko. Det betyr at alle alvorlige
selvmordsforsøk og gjennomførte selvmord skal gjennomgås i læringsøyemed av gjeldende institusjon, samt
at Helsetilsynet skal ta stilling til et eventuelt tilsyn i
den enkelte sak. Det er alltid mye å lære av denne type
gjennomgang, men ettersom det dreier seg om sjeldne
hendelser kan det være vanskelig å opparbeide seg en
kumulativ læring. Systematisk gjennomgang av journaler over en periode har potensialet til å gi slik kunnskap.
Mål for studien
Avdeling for akuttpsykiatri, OUS, Ullevål, består av 5
lukkede sengeposter med til sammen 45 sengeplasser
og avdelingen betjener et opptaksområde med ca.
210 000 innbyggere over 18 år i Oslo. Dette prosjektet
tok sikte på å systematisere pasientsikkehetsarbeidet
over tid ved å foreta en gjennomgang av alle gjennomførte selvmord og alvorlige selvmordsforsøk over en
tiårsperiode, fra 2005 til 2014. I tillegg til demografiske
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variabler og kjente risikofaktorer ønsket vi også å se på
kliniske variabler som preger pasientene under oppholdet som uttrykt psykisk smerte/angst, grad av håpløshet
og sosial tilbaketrekning/redusert kontakt, sentrale
faktorer i suicidologien (Shneidman, 2001; Joiner, 2005;
Klonsky & May, 2015). Dette er dynamiske faktorer
som en kan rette tiltak mot og som dermed blir ekstra
meningsfulle i en klinisk setting.
Metode
Alle selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i perioden 2005–2014 er hentet fra vårt lokale kvalitets- og
avvikssystem, som skal fange opp slike alvorlige
hendelser inntil 1 måned etter utskrivelse. Alvorlige
selvmordsforsøk inkluderte forsøk med klar intensjon
om å dø eller hvor forsøket innebar klar fare for å dø.
Vi gjennomgikk pasientenes journal fra deres siste
opphold og inntil 1 måned etter utskrivelse for å hente
opplysninger om grunnleggende demografiske forhold
(kjønn, alder, sivilstatus, utdannelse/arbeid), kjente

risikofaktorer for suicid (diagnose, tidligere selvmordsforsøk, selvmordstanker/-planer), sikkerhetstiltak (for
eksempel grad av tilsyn, inndragelse av permisjoner),
hendelsessted og metode. Som selvmordsrelatert atferd
har vi inkludert følgende: Selvmordsforsøk som innleggelsesgrunn, selvmordsforsøk eller selvskading under
innleggelse og forberedelse til selvmord som for eksempel selvmords-/avskjedsbrev eller innføring av farlig
gjenstand inn i avdelingen. Klinisk status som psykisk
smerte/angst, håpløshet og sosial tilbaketrekning/redusert kontakt ble målt basert på den siste uken før hendelse slik det var beskrevet i journal. Gjennomgangen
av journalene inkluderte både behandler- og sykepleiejournal og notater fra andre yrkesgrupper. Der det
forelå tilsynsrapporter fra Statens helsetilsyn, ble disse
også gjennomgått for supplerende informasjon. Studien
er godkjent av personvernombudet ved OUS. Håpløshet
ble skåret hvis det den siste uken før hendelsene forelå
utsagn som indikerte manglende tro på fremtiden,
manglende tro på behandlingen, eller manglende tro på
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at de noen gang kunne oppnå en bedring av sin tilstand.
Mer realitetsbristende utsagn som indirekte indikerte
mangel på håp som for eksempel «Jeg kommer uansett
til å bli fengslet og dømt til døden», eller «Dette er ikke
noen vits i, jeg er ikke syk, bare et forferdelig menneske» ble også skåret som mangel på håp. Redusert
kontakt ble skåret i atferd som psykisk fjernhet, manglende respons på henvendelser, redusert deltakelse i
aktiviteter i avdelingen, tilbaketrekning fra fellesmiljøet,
selvvalgt isolering på rom og mindre kontakt med
pårørende og venner. Symptomer og atferdsbeskrivelser
som indikerte sterkt psykisk ubehag/angst ble skåret
etter DSM-5 sin «Anxiety distress specifier» for Major
Depression (American Psychiatric Association, 2013).
Dette er en tilleggsvariabel for alvorlig depresjon som
er ment å fange opp angstproblematikk som vanlig
tilleggsproblem ved depresjon. Høyt nivå av angst ved
depresjon kan øke selvmordsfaren ved depresjon og
denne tilleggsvariabelen er foreslått brukt til å fange
opp pasienter som er i spesiell risiko for selvmordsatferd (Canuso, 2015). Variabelen består av 5 ledd knyttet
til grad av angst: fra «følelse av anspenthet» til «en
følelse av at noe forferdelig kommer til å skje» og «jeg
holder på å miste kontrollen over meg selv».
For å sammenlikne pasientene i vårt utvalg med den
øvrige pasientpopulasjonen ved akuttavdelingen, har
vi hentet data fra alle innleggelser i perioden 2007-2013.
Statistiske analyser
For å undersøke om det var noen systematiske forskjeller mellom pasienter som gjorde selvmordsforsøk eller
selvmord ble det gjennomført parametriske statistiske
tester for kontinuerlige variabler. Kategorisk fordeling
rapporteres uten statistisk beregning som andeler av
total innen hver kategori. Funn blir presentert for hele
gruppen selvmord/selvmordsforsøk og for hver gruppe.

Resultater
I løpet av ti år hadde avdelingen 9170 innleggelser, 19
selvmord og 16 alvorlige selvmordsforsøk, noe som gir
en selvmordsrate på 0,2 % i løpet av disse årene. For én
pasient mangler all annen informasjon enn dødsfall ved
selvmord, og denne personen er ikke med i de videre
analysene. Se Tabell 1 for en oversikt over informasjon
om pasientene i studien og den generelle akuttpsykiatriske populasjonen ved sykehuset i perioden 20072013. Se Tabell 2 for en oversikt over resultater fra
journalgjennomgang.
Pasientene som døde ved selvmord var eldre enn de
øvrige pasientene ved avdelingen i samme periode. De
har også noe høyere GAF-funksjon ved innkomst og en
større andel med høyere utdannelse, og igjen er denne
tendensen forsterket i gruppen med selvmord. Det er
en klar majoritet som var innlagt til frivillig behandling
og affektiv lidelse er vanligste diagnose (Tabell 2 og 3).
De fleste hendelsene skjedde utenfor avdelingen, under
permisjon/utgang, eller innen 1 måned etter utskrivelse.
Tre pasienter døde ved selvmord inne på avdelingen.
Det er naturlig nok en stor forskjell i liggetid mellom
de som gjorde selvmordsforsøk og de som døde ved
selvmord, men ingen av gruppene hadde kortere
liggetid enn den øvrige pasientpopulasjonen. Pasienter
som tok sitt eget liv etter utskrivelse hadde gjennomsnittlig liggetid på 14 dager, øvrig populasjon hadde
gjennomsnittlig liggetid på 12 dager.
Selvmordstanker, -planer og -atferd under oppholdet
De aller fleste pasientene som gjorde selvmordsforsøk
eller døde ved selvmord hadde suicidalitet som en del
av innleggelsesårsaken (Tabell 2). Det var kun 5 av disse
pasientene hvor suicidalitet ikke ble eksplisitt nevnt i
henvisning eller i innkomstsamtalen. Allikevel ble 35 %
av pasientene i utvalget vurdert ved innkomst å ikke ha

TABELL 1. Oversikt over informasjon relatert til selvmordsforsøk og selvmord i perioden 2005–2014

Selvmordsforsøk
Antall innleggelser

16

Selvmordsrate (%)

a

Selvmord

Øvrig populasjona
19

t

p

9170

0,2

Alder (år)

38

48

40

Kvinne (%)

75

50

54

Liggedager

42

15

12

Frivillig (%)

82

94

73

GAF-S inn

36

36

37

n.s.

GAF-F inn

41

40

39

n.s.

Øvrig populasjon er basert på driftsdata fra avdelingen i perioden 2007-2013. Antall innleggelser er fra perioden 2005-2014.

2,1

<0,05
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forhøyet selvmordsrisiko (Tabell 2), og halvparten av
denne gruppen døde ved selvmord under innleggelsen
eller måneden etter utskrivelsen. De fleste forteller om
selvmordstanker i løpet av oppholdet. I perioden fra
henvisning til hendelse har 85 % av pasientene fortalt
om selvmordstanker, 41 % forteller om selvmordsplaner
og 56 % viser selvmordsrelatert atferd.
Kliniske variabler siste uke før hendelse
Det ble journalført utsagn som indikerte håpløshet hos
56 % av pasientene i utvalget. Redusert kontakt ble
anført i journal hos 17 %. Beskrivelse av håpløshet og/
eller redusert kontakt blir systematisk beskrevet ved

Tabell 2. Oversikt over sosioøkonomiske forhold, aspekter relatert
til selvmordsforsøk/selvmord og kliniske variabler

Selvmordsforsøk (%)

Selvmord
(%)

Allea
(%)

Sosiøkonomiske forhold
Gift/Samboer

66

44

35

Barn

38

50

44

Høyere utdanning

38

61

50

Hopp

25

28

26

Kutt

25

28

21

Hengning

19

17

18

Intox

25

17

21

Annet

6

11

15

Selvmordstanker

75

94

85

Selvmordsplaner

38

44

41

Selvmordsatferd

44

67

56

Forhøyet risiko

56

72

65

Ingen særlige tiltak

38

33

35

På avdeling

38

17

26

Utgang/Permisjon

44

39

41

Etter utskrivelse

19

44

32

Håpløshet

38

56

47

Redusert kontakt

38

17

26

Metode

Risikofaktorer

Risikovurdering/Tiltak

innkomst, men utover i behandlingsfasen synes dette å
være generelt lite nevnt. Kontaktevne vurderes rutinemessig tidligere i forløpet, spesielt i innkomstsamtale
med behandler, men det ble sjeldent berørt av behandler i denne fasen av behandlingen. I sykepleiejournalen
anføres det ofte rutinemessig og kort, «Pasienten har
gitt god kontakt i kveld», eller mer sjablongmessig,
«Pas er fin i kontakten». Symptomer knyttet til angst og
uro får derimot mer plass i journalen: 50 % av utvalget
fremviser alvorlige angstplager med eller uten agitasjon.
Diagnosefordeling
Affektive lidelser (F3X) er den vanligste diagnosegruppen blant utvalget med totalt 41 %, og 50 % hos de
som døde ved selvmord (Tabell 3). Psykoselidelse (F 2x)
var diagnostisert i 24 % i det totale utvalget, men 17 %
hos de som døde. Vi fant at 32 % av pasientene hadde
en personlighetsdiagnose, angst eller stressrelatert diagnose. Journalgjennomgangen viste at 29 % av utvalget
hadde kjent rusproblematikk, men diagnosen ble ikke
oppført i epikrisen, hverken som primær eller bidiagnose. Det var også flere enn pasientene med psykosediagnose som viste psykotiske symptomer. Uavhengig av
diagnose viste 50 % av pasientene psykotiske symptomer i løpet av oppholdet.
Diskusjon
Denne studien er en naturalistisk studie som ikke kan
avklare årsaksforhold, men hvor formålet er å analysere
forløpet og behandlingen til pasienter som utførte
selvmord eller gjorde alvorlige selvmordsforsøk under
eller måneden etter innleggelse, for å forbedre og sikre
fremtidig behandling. Vi fant at i perioden 2005–2014
hadde avdelingen en selvmordsrate på 0,2 %, noe som
ligger omtrent på linje med gjennomsnittet i internasjonale metastudier (Walsh et al., 2015). Alvorlige
selvmordsforsøk viste seg ikke å være knyttet til en
bestemt diagnosekategori, men affektive lidelser er

Hvor
Tabell 3. Oversikt over diagnostisk fordeling (%) ved
selvmordsforsøk og selvmord i perioden 2005-2014

Selvmordsforsøk %

Kliniske variabler

DSM-5 anxiety distress specifier
Fraværende

6

17

12

Mild/moderat

38

44

41

Alvorlig

13

17

15

Alvorlig med
agitasjon

44

22

32

a

Kombinert overlevende og døde

Selvmord
%

Alle
%

Øvrig
populasjona %

Psykose (F2)

31

17

24

29

Affektive (F3)

31

50

41

18

Øvrig

38

33

35

53

Psykosesymptomer

63

39

50

Rusproblematikk

25

33

29

Øvrig populasjon er basert på driftsdata fra avdelingen i perioden
2007-2013.
a

23

24
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overrepresentert hos pasienter som døde. Dette er samsvarende med funn i tidligere internasjonal (Madsen
et al., 2017) og norsk forskning (Haaland et al., 2017).
Pasientens suicidalitetsproblematikk var ikke ukjent
under innleggelsen; 85 % av pasientene rapporterte
selvmordstanker og 67 % hadde vist selvmordsrelatert
atferd. Allikevel ble 35 % av pasientene vurdert uten
forhøyet selvmordsfare. Resultatene illustrerer vanskene med prediksjon på individnivå.
Mer restriktiv behandling?
De fleste hendelsene skjer utenfor sykehusavdelingen. Spesielt er denne tendensen klar når en ser
på de hendelsene som endte med dødsfall. Dette er i
samsvar med internasjonal forskning og understøtter
Pasientsikkerhetskampanjens vektlegging av permisjoner og overgangen til poliklinisk behandling som
risikosituasjoner (Helsedirektoratet, 2013). Et sentralt
spørsmål er hvorvidt en mer restriktiv behandling ville
redusert antall alvorlige hendelser. Det foreligger ikke
entydig forskning som tilsier at begrensing i frihet
fører til færre selvmord eller selvmordsforsøk. En nylig
publisert studie viste ingen forskjell i antall selvmord
ved psykiatriske avdelinger med «åpen dør» sammenliknet med lukkete avdelinger (Huber et al., 2016).
Forfatterne konkluderer med at restriksjoner i personlig
frihet ikke gir økt sikkerhet, og anbefaler i stedet mer
vektlegging av etiske standarder for å sikre ivaretagelse
av pasienters autonomi og for å styrke den terapeutiske
relasjonen og samarbeidet mellom behandler og pasient.
Alle sengepostene ved akuttpsykiatrisk avdeling
på Ullevål er lukkede, men pasientene behandles med
stor grad av variasjon når det gjelder restriktive tiltak:
som begrensninger i alenetid inne i avdelingen, utgang
og permisjoner. Om lag 30 % av pasientene mottas
til tvungen behandling eller tvungen observasjon, de
resterende tilbys frivillig behandling. Pasienter som
mottar frivillig behandling har gjennomsnittlig kortere
liggetid, noe som medfører at andelen pasienter som til
enhver tid er innlagt til tvungen behandling er høyere,
ca. 66 %. Vårt utvalg skiller seg markant fra dette; bare
12 % mottok tvungen behandling, 88 % frivillig behandling ved hendelsestidspunktet. En kan spørre seg om
mer restriktive tiltak, her i form av tvungen behandling,
kunne beskyttet pasientene bedre. Det er allikevel flere
data fra vårt materiale som tilsier at formalia i form av
tvang/frivillighet spiller en underordnet betydning for
disse pasientene. Pasientene i vårt utvalg har ikke en
kortere liggetid enn våre øvrige pasienter. Det gjelder
også for pasientene som døde etter utskrivelse. De
har som gruppe altså ikke skrevet seg ut tidlig for å
avslutte livet, men samarbeidet over tid om behandlingen. Vurderinger av ulike sikkerhetstiltak som hyppig
tilsyn, utgang og permisjoner gjøres også uavhengig av
formalia: det er pasientens tilstand som skal avgjøre
disse tiltakene. Hos pasienter som er frivillig innlagt vil
tiltakene i stor grad være basert på et samarbeid knyttet

til en felles forståelse av pasientens behov for støtte
og beskyttelse.
Hva karakteriserte pasientene den siste
uken før hendelsen?
I vårt utvalg uttrykte 56 % av pasientene håpløshet i
løpet av den siste uken, men temaet får ikke mye plass
i journalene og var vanskelig å skåre. Når håpløshet
nevnes er det oftest i forbindelse med rapportering i
sykepleiejournal av hva pasienten virker å ha uttrykt
spontant. Det spørres sjeldent direkte om, og det følges
heller ikke alltid opp med samtaler og/eller tiltak der
hvor pasienten har fortalt om sitt manglende håp, i
hvert fall er det mangelfullt beskrevet i journal. Det var
enda vanskeligere å gjøre en vurdering av pasientenes
grad av kontakt eller tilbaketrekning. Vi fant at 17 %
av pasientene viste atferd som ble skåret som redusert
kontakt eller hvor det eksplisitt blir anført i journal med
redusert kontakt. Vanskene med å skåre disse to variablene setter et spørsmålstegn ved om disse resultatene
er valide og de må tolkes med varsomhet.
Symptomer knyttet til angst og uro får derimot mer
plass i journalen, det er symptomer som behandlingen
ofte rettes direkte mot og som er lett observerbare i sin
alvorlige form med synlig subjektivt ubehag og motorisk uro med vandring i gangene. Halve gruppen viste
atferd og symptomatologi forenlig med en slik alvorlig
angsttilstand.
Generelt kan en si at pasientene i denne fasen, i
tråd med Busch et al. (2003) sin klassiske studie, viste
et høyt symptomnivå med stort subjektivt ubehag. Men
på grunn av manglende kontrollgruppe kan heller ikke
vi sikkert si om de skilte seg fra de andre pasientene
på akuttpsykiatrisk avdeling. En stor andel uttrykte
manglende håp, men det er like slående hvor lite det
spørres direkte om hva slags tanker pasientene har om
fremtiden, den pågående behandlingen og hvorvidt de
har tro på en bedring av sin tilstand. Dette gir mistanke
om at håpløshet er et større problem i utvalget enn
hva som kommer frem av journallesingen. Det samme
gjelder redusert kontakt og sosial tilbaketrekning.
For lite vekt på behandlingsrelasjonen?
En karakteristisk akuttpsykiatrisk journal inneholder
fra innkomst og de første dagene omfattende og systematiske vurderinger av pasientens psykiske tilstand og
vurderinger av volds- og selvmordsrisiko. I det videre
forløpet preges journalen ofte av notater som kort sier
noe om pasientens tilstand og endringer i denne. Ved
utskrivelse gjøres det på nytt mer omfattende vurderinger av tilstand og risikofaktorer. Våre kliniske data fra
den siste uken før selvmordene og selvmordsforsøkene
er stort sett hentet fra den kortfattede mellomperioden
i pasientforløpet, og det reflekteres i det som kan tolkes
som underrapportering. I denne gjennomgangen forholder vi oss til det som rapporteres i journalen, og det kan
tenkes at det foregår mye i det kliniske arbeidet og den
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Men et generelt inntrykk trer frem
ved gjennomgangen av journalene,
hvor det legges stor vekt på vurderinger,
inkludert risikovurderinger, og mindre
på behandling, endringsarbeid og relasjonen mellom pasient og behandlere/
miljøpersonell.

kliniske utførelsen som ikke nedtegnes. Men et generelt
inntrykk trer frem ved gjennomgangen av journalene,
hvor det legges stor vekt på vurderinger, inkludert
risikovurderinger, og mindre på behandling, endringsarbeid og relasjonen mellom pasient og behandlere/
miljøpersonell.
Betydning for klinisk praksis
Denne studien er en del av avdelingens kvalitets- og
utviklingsarbeid når det gjelder selvmordsforebygging. Vårt utgangspunkt er at suicidalitet er en sentral
akuttpsykiatrisk problemstilling. Dette tematiseres
ved alle innkomstsamtaler, hvor det også gjøres en
risikovurdering. All forskning, inkludert vår egen, viser
at denne vurderingen er notorisk usikker. På bakgrunn
av dette må det fortløpende gjøres nye vurderinger i
det videre forløpet. Resultatene våre viser at nesten alle
pasientene med senere selvmordsforsøk eller gjennomførte selvmord rapporterte om selvmordstanker eller
hadde vist selvmordsrelatert atferd. Dette er vanlige
plager og symptomer hos akuttpsykiatriske pasienter og
en svært liten andel vil senere gjennomføre et selvmordsforsøk, men disse pasientene mener vi allikevel
skal følges videre med målrettet behandling rettet mot
denne problematikken. Det betyr ikke utmattende

gjennomgang av lister over risikofaktorer. Der hvor
pasienten både viser og rapporterer bedring, har tro på
behandling og en bedre fremtid, vurderer vi risikoen
som redusert og kommer i bakgrunnen i behandlingen.
Der hvor pasienten har åpnet for at selvmordstanker er
til stede og plagsomme, vil vi ha en empatisk, oppmerksom og utforskende holdning til det subjektive ubehaget
og til mulighetene for å redusere plagene, eller i det
minste hjelpe pasientene gjennom en vanskelig periode.
Installering av håp og tro på at det vil bedre seg vil være
sentralt.
Der hvor vi ikke når frem med dette, og/eller der
hvor pasienten er i en tilstand med stor angst, uro og
med liten tro på behandling, vurderer vi mulighetene
for ekstra tiltak. Vi er i disse situasjonene inne i det
vi kan kalle akuttavdelingens parallell til «hotspots».
Pasientene har nå en tilstand også vår studie viser kan
gi økt risiko. Her mener vi at en erfaren spesialist skal
knyttes direkte til vurderingen. Tiltakene kan variere
når det gjelder ytre sikring, som for eksempel gjennomgang av eiendeler for å ta vare på potensielt farlige
gjenstander, eller overføring til egnete, sikre rom. Det
er ikke alltid slik sikring anses som nødvendig eller
fruktbart, men i slike tilfeller vil vi nesten alltid ha en
holdning om at pasienten ikke skal være overlatt til seg
selv. Pasienten kan gjerne oppholde seg på åpent avsnitt
og gå turer ute, men vi vil være til stede. Vi er forsiktige
med permisjoner som vi har vist kan være en risikosituasjon, og der vi vurderer det som forsvarlig vil vi
involvere pårørende. Dette er ikke tiden for aleneturer,
permisjonene skal være med informerte pårørende som
også kan følge pasienten til og fra avdelingen. Dette kan
høres ut som restriktive tiltak, men begrunnelsen er
omsorg; når en er preget av stor indre smerte trenger en
andre mennesker hos seg.
Det er vår erfaring at pasienter i en slik tilstand
oftest har forståelse for vår holdning om tilstedeværelse. Mange reagerer også med lettelse; de er utrygge
på seg selv. Tiltakene skjer derfor oftest i en samarbeidende behandlingsrelasjon, reguleringen av nærhet og
avstand i tilsynet kan også diskuteres med pasienten.
Samarbeidet er avgjørende ettersom vår undersøkelse
viser at selvmordsproblematikken i høy grad er til stede
hos pasienter også under frivillig behandling. Det betyr
ikke at tvungent vern også kan være riktig og nødvendig, for eksempel der pasienten er preget av vrangforestillinger og åpenbart ikke er samtykkekompetent.
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Vår undersøkelse viser også at vi i for liten grad følger
opp utsagn om håpløshet. Vi tenker det kan forbedres
ved å forene vurderinger og behandling bedre. Det
kan for eksempel skje gjennom jevnlige evalueringer
av behandlingen i samarbeid med pasienten: Hvordan
synes pasienten at behandlingen går, har hun tro på
behandlingen, hva synes hun virker/ikke virker, har
hun håp om bedring, har det skjedd noen endring i det
siste, bør vi justere kursen noe? Dette er spørsmål som
både gir retning i behandlingen, og hvor svarene vil gi
viktig informasjon i en pågående risikovurdering. Et
viktig poeng her er at dette er behandlingselementer
som er transdiagnostiske og som har klare paralleller
til fellesfaktorer for all god behandling av psykisk
helseplager (Wampold, 2015). Det er altså unødvendig å
gjøre enda en spesifikk screening eller selvmordsrisikovurdering før en tematiserer disse forholdene.

derfor utvise særlig varsomhet knyttet til risikosituasjoner som utgang alene, permisjoner og utskrivelse.
Risikovurderinger må følges av behandlingstiltak, og
disse bør kombineres i en fortløpende evaluering av
behandlingen sammen med pasienten, hvor behandlingsallianse og pasientens tro på behandlingen er
sentrale momenter.
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Samtalegrupper i asylmottak
Av Gina Caspersen og Anja Vågen Fiskum

I NORGE ER DET MANGLENDE statistikk over
hvor mange asylsøkere i mottak som tar sitt
eget liv. Ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning (NSSF) er det grunn til å anta at
asylsøkere på mottak har økt risiko for posttraumatiske stressreaksjoner, komplisert sorg
og andre former for psykisk uhelse. Dette er
risikofaktorer en vet er knyttet til økt suicidal
atferd. Problemer med integrasjon, sosial fungering og evne til å nyttiggjøre seg helsehjelp i
et nytt vertsland, antas å øke risikoen ytterligere. Prosjektet beskrevet i denne teksten har
ikke som hovedformål å forebygge selvmord,
men er ment å være et lavterskeltilbud med
hensikt å fremme psykisk helse hos beboere på
mottak.

Profesjonell frivillighet
En onsdag ettermiddag i mars ankommer to
psykologer Dikemark asylmottak. En institusjonspreget bygning møter oss. På innsiden,
flere rom med neonlys, dårlig vedlikehold og
nedslitte møbler. En ødelagt heis, som gjør det
vanskelig for de eldre å manøvrere seg rundt.
På et bord i annen etasje har en ansatt ved mottaket servert en kanne med kaffe og te, fruktfat
og litt kjeks. På plassen utenfor sitter det
mennesker fra ulike deler av verden. Området
rundt er dekket med skog, med unntak av noen
flere murbygninger. I den ene bygningen bor
enslige menn. I den andre, familier og kvinner.
I de kalde gangene henger det igjen et snev

«Samtalegrupper i asylmottak» var et treårig pilotprosjekt fra
2015 til 2017, finansiert av Extrastiftelsen. Prosjektet var organisert med prosjektleder fra Røde Kors og en referansegruppe
med deltakere fra relevante fagmiljøer. Referansegruppen kvalitetssikret prosessene og bisto med veiledning og fagutvikling.
I praksis gikk tiltaket ut på at frivillige psykologer, rekruttert av
Røde Kors, gjennomførte gruppesamtaler med beboere på to
ulike asylmottak.

av lukten fra krydret mat. Vi kan høre skritt i
trappen opp fra etasjen under oss. En koordinator fra mottaket tar oss imot. Han snakker
dårlig norsk, men formidler at beboerne er på
vei. Vi er spente og skal straks møte deltakerne
til vår første samtalegruppe.
Høsten 2015 blir pilotprosjektet startet i
regi av Røde Kors. 13 frivillige psykologer går
inn i prosjektet for å danne samtalegrupper på
asylmottak. Flere av psykogene har erfaring
med gruppeterapi og/eller erfaring med å jobbe
med innvandrere eller flyktninger. Gruppene
blir holdt ved Dikemark asylmottak i Asker og
etter hvert utvidet til Ila integreringsmottak i
Oslo. Gruppene er satt sammen ut ifra språktilhørighet. Dette for å kunne bruke én tolk per
gruppe. I prosjektperioden blir det til sammen
gjennomført tolv gruppesamlinger. Gruppene
møtes annenhver uke, med to parallelle grupper hver onsdag kveld. Dette blir etter hvert
endret til ukentlige samtaler over 5–8 uker, for
bedre kontinuitet i prosessen. Antall deltakere
i gruppene varierer fra 1–16 deltakere. Normalt
er det 6–8 deltakere i hver gruppe.
For å sette sammen gruppene blir det holdt
individuelle forsamtaler. Dette er nyttig for å
kartlegge hvilke beboere som kan nyttiggjøre
seg av gruppetilbudet, og for å vite hvem som
ønsker å delta i prosjektet etter at tilstrekkelig
informasjon er blitt gitt. Forsamtalene blir også
brukt for å kunne utforske beboernes behov og
ønsker, samt være en arena for å ta opp eventuelle spørsmål. Noen av beboerne vi møter har
vært i Norge i mange år, andre kom i forrige
uke. Noen venter på å få søknaden om opphold
behandlet av UDI. Andre har fått oppholdstillatelse, men venter på tildeling av personnummer og bostedskommune. På mottaket bor det
også mennesker som har fått endelig avslag.
En felles forståelse av vansker og behov
Vi ser at det er behov for hjelp, og hodet er
fullt av tanker og ideer, men tidlig blir vi møtt
med utfordringer. Som psykologer utdannet
i Norden har vi vestlige tanker om at det å
prate med noen om sine vansker, skal virke
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lindrende. Mange av beboerne kommer fra mer
kollektivistiske kulturer der religion er en stor
del av deres liv. Konseptet med å snakke om
sine innerste tanker og følelser er for mange
ukjent, og for noen er det også uakseptabelt
å snakke om sine vansker utenfor familien.
Mange har en annen forståelse av mestring og
fokus på å være sterk. For noen er også bønn
en stor del av deres mestring i hverdagen. Det
blir viktig for oss å finne en balanse mellom
hva deltakerne opplever som nyttig og hva vi
har med oss av psykologisk kompetanse. Kart
og terreng må passe sammen.
Vi ønsker å hjelpe, gjøre en forskjell. Bidra
til at beboerne kan finne mening i en meningsløs tilværelse. Rammene for et normalt
psykologarbeid er mangelfull, og vi skal heller
ikke fungere som miljøterapeuter. Det kan
til tider være vanskelig å se klart for seg hva
vi kan bidra med. Mange av beboerne har
med seg vonde opplevelser både fra situasjonen i hjemlandet og fra flukt. For å skape
en rammemodell for gruppesamtalene tar vi
utgangspunkt i egen fagbakgrunn og fokuserer
på beboernes indre vansker, som f.eks. stress,
uro, angst, depresjon og apati. Denne problemforståelsen samsvarer ikke alltid med beboernes opplevelse. Det kommer tydelig frem at

den isolerte tilværelsen på mottaket er en
stor påkjenning for mange, og flere av beboerne plasserer flere av sine vansker i de ytre
omgivelsene. Beboerne uttrykker frustrasjon
over forholdene på mottaket og forteller om
skitne og ødelagte madrasser, dårlig standard
og hygiene, samt ødelagte gjenstander. I tillegg
til praktiske og materielle problemer, forteller
de om manglende helsetilbud og vansker med
språk. De føler seg isolerte
og savner familien. Mange av
Vi ønsker å hjelpe,
beboerne knytter også sine
gjøre en forskjell.
problemer til somatisk sykdom
som tannverk, vondt i magen
Bidra til at beboerne
eller hodet. Vanskeligst av
kan finne mening i en
alt er kanskje det å leve i en
meningsløs tilværelse.
svært usikker og uforutsigbar
tilværelse i påvente av svar på
søknad om oppholdstillatelse.
Flere ganger underveis kjenner vi på et ønske
om å bidra med mer konkret og praktisk hjelp.
Beboerne ønsker seg internett-tilgang, hjelp til
å få skrudd ned sentralfyringen slik at det ikke
er så varmt om natten, og hjelp til få hengt opp
gardiner for å skjerme mot solen når den står
på som verst. Juridisk hjelp til å forstå søknadsprosessen og betale for legetimer og kollektivtilbud for de som ønsker å ta en pause fra
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mottakets fjerne beliggenhet er andre ønsker.
Beboerne opplever at de mangler alt. De
mangler håp, vinterklær og varme. De mangler
søvn, informasjon og forutsigbarhet. Beboerne
venter på et liv.
Gruppesamtalenes innhold
I en hverdag med lite struktur og manglende
aktiviteter er det kanskje nettopp dette som
er med på å skape nysgjerrighet og interesse
for tilbudet om samtalegrupper. Da er det
tross alt noe som skjer. Men samtaler? Om hva?
Både ved oppstart og underveis blir det viktig
å avklare og repetere forventninger og hva vi
som psykologer kan bidra med, og ikke – at vi
ikke har noen form for konkret påvirkning på
forholdene på mottaket, eller på søknad om
oppholdstillatelse. Men vi kan være der, lytte
og skape en møteplass med fokus på å styrke
deres evner til å mestre hverdagen.
Tema for gruppesamtalene blir valgt med
utgangspunkt i etablerte behandlingsmanualer,
blant annet utarbeidet ved Modum Bad og
Helsesenteret for papirløse migranter. Metoden
fokuserer på stabilisering og regulering, samt
bidra til forståelse og innsikt – hjelp til å forstå
at reaksjoner etter alvorlige hendelser kan
være følelsesmessige, kognitive og påvirke
atferd. Deltakerne uttrykker at det å få mer
kunnskap om hva som er normale reaksjoner
på ekstreme erfaringer oppleves som nyttig.

Målet er å kunne skape mening og kontroll
for at beboerne skal kunne mestre hverdagen bedre. Tema for samtalene blir bestemt
sammen med gruppen allerede i første samling,
slik at vi som psykologer kan tilpasse samlingene etter gruppens behov og ønsker. Vi ønsker
å ha en rød tråd gjennom hele forløpet, og to
ulike psykologiske forklaringsmodeller blir
derfor brukt på tvers av tema. I tillegg til dette
benytter vi bevisst ikke-verbal kommunikasjon
som musikk, tegning og fysiske øvelser.
Fjerde gruppesamling. Etter felles velkomst
setter vi oss i en sirkel rundt et brennende
stearinlys. Lyset symboliserer vår felles
taushetsplikt. Noen av deltakerne har allerede
lukket øynene, i påvente av den faste reguleringsøvelsen som skal symbolisere vår felles
overgang fra hver enkeltes hverdag og inn i
gruppen. Etter øvelsen har en deltaker kommentar på tema fra forrige gang. Han vil gjerne
dele tanker med gruppen. Flere har kommentarer. Andre sitter lyttende. Tema for dagen
presenteres og knyttes opp mot hverdagslige
utfordringer hos deltakerne.
Pause. Vi spiser noe sammen. Noen fraser
utveksles på arabisk. Vi som psykologer har
også lært oss noen ord, og får stadig vennlige
rettelser på uttale av deltakerne. Bruk av
kroppsspråk og lytting til musikk som en av
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Fleksibilitet, nysgjerrighet og ydmykhet
i møte med mennesker hvis kultur og
livssituasjon på mange måter er så ulik
vår egen, har vært essensielt.

deltakerne har med er også med på å lage en
løsere stemning, før vi skal tilbake til tyngre
tematikk.
Pausen er over. Vi gjennomgår resten av tema
for dagen og diskuterer hvordan følelser og
stress kan henge sammen med somatikk.
Vi informerer om tema for neste gang.
Avslutningsvis reiser vi oss opp og holder
hender. Sammen utgjør vi en kraftsirkel. Vi
lukker øynene, mens tekst leses opp og vi
avslutter med å ønske hverandre gode tanker
til neste gang. Dette blir avsluttende samtale.
Etter ønske fra deltakerne skal vi til Oslo. Vi
skal på museum og spise falafel. Noen gleder
seg, mens andre er spente og usikre på om de
kan få det til.
Gode erfaringer og stadig behov
Avslutning. Gruppesamtalene oppsummeres
sammen med deltakerne. Erfaringer og
opplevelser deles. Noen forteller om en positiv
endring. Flere uttrykker å ha fått en større
forståelse av sine egne og andres reaksjoner.
De sover bedre og er mindre stresset. Andre
uttrykker vemod over at gruppetilbudet er over
og er bekymret for et tomrom i hverdagen. Vi
uttrykker alle stor takknemlighet over å ha fått
deltatt. I en hverdag som ellers kan kjennes
lang, håpløs og kaotisk, har vi sammen skapt
et felles rom hvor tanker og følelser kan deles
med hverandre.
Det er mange faktorer som har bidratt til at
gruppene har fungert godt. Et godt samarbeid
med mottakets koordinator har vært svært
viktig, blant annet for å minne deltakerne på
tidspunkt for gruppesamtalene og tilrettelegging av praktiske forhold. Vi har erfart at bruk
av samme tolk både i de individuelle forsamtalene og gjennom alle gruppesamtalene er
svært nyttig. Dette bidrar til å skape ytterligere
trygghet og tillit i gruppen, og en økt kontinuitet i oversettingen. At vi kommer som frivillige
fra en organisasjon oppleves å inngi tillit til
at vi ønsker å hjelpe. I møte med deltakerne
er det viktig for oss som psykologer å ha en
god faglig forankret forståelse. Et stikkord for
gruppesamtalene har vært normalpsykologi,
fremfor sykeliggjøring og diagnostisering. Vi
tar med oss teoretisk kunnskap inn i møte

med deltakerne, men en holdning preget av
medmenneskelighet har vært vel så viktig.
Fleksibilitet, nysgjerrighet og ydmykhet i møte
med mennesker hvis kultur og livssituasjon
på mange måter er så ulik vår egen, har vært
essensielt.
Til tross for positive tilbakemeldinger fra
mange av gruppedeltakerne, er det slik at bare
en liten del av beboerne faktisk har deltatt i
samtalegruppene. Det bor mange mennesker
på asylmottaket, og kanskje er de som trenger
det mest fortsatt inne på rommene sine. Vi
opplever at det fremdeles er et stort behov
for ulike former for hjelp på asylmottaket.
Det er ikke slik at vår modell nødvendigvis er
den riktige å arbeide etter. Vi tror allikevel at
elementer av dette kan virke forebyggende
mot beboernes psykiske plager og dermed også
mulig suicidal atferd. Vi vet at det å få hjelp
med søvnvansker, økt forståelse av egne og
andres helseplager og det å finne strategier
for å regulere stress er forbundet med færre
psykiske plager. Opplevelsen av sosial verdi og
tilhørighet, det å bli møtt med vennlighet, samt
det å bli lyttet til når en har vanskelige tanker
og følelser kan også bidra til en bedre psykisk
helse.
Vi mener derfor at et arbeid rettet mot
dette bør få en større plass på asylmottak.
For å lese mer om de samlede erfaringene fra
prosjektet se Røde Kors sin sluttrapport for
«Samtalegrupper i mottak» skrevet av Buvik,
K. og Bang Hansen, M. (2017) og Buvik, K. og
Baklien, B. (2017). Mellom idealer og realiteter
på Dikemark asylmottak. Norsk sosiologisk
tidsskrift, 5, 347–364.
Forfatterne er psykologer og frivillige i Røde Kors.
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Selvmord blant
innvandrere i Norge
Av Zhanna Kan, Erik Ganesh I. Søegaard og Suraj B. Thapa

MIGRASJONEN MELLOM LAND har eksplodert de senere

årene. Økonomiske, politiske og sosiale konflikter
sammen med globalisering og økt mobilitet har bidratt
til dette. Det var over 244 millioner internasjonale
migranter i 2015 (Lee et al., 2015). De største forflyttingene skjer fra lavinntektsland til høyinntektsland.
Antall innvandrere i Norge har steget kraftig siden
1970 og var i 2018 17,3 % av befolkningen. De fleste
med innvandrerbakgrunn er bosatt i Oslo. Innad i Oslo
varierer andelen med innvandrerbakgrunn også mye,
fra under 20 % i de vestlige bydelene til over 55 % i noen
østlige- og sørlige bydeler. Tidligere kom innvandrerne
til Norge hovedsakelig fra Øst-Afrika, Sør-Asia og VestEuropa, men i de siste par tiårene har det også vært stor
arbeidsinnvandring fra øst-europeiske EU-land. Over
halvparten av innvandrerne kommer nå fra Europa.
Blant norskfødte med innvandrerforeldre har om lag 65
prosent asiatisk eller afrikansk bakgrunn. Til sammen
er det personer fra 221 land som bor i Norge (Statistisk
sentralbyrå, 2018b).
Migrasjon er en heterogen prosess som er unik for
hvert individ som flytter til et nytt land. Påkjenninger
før, under og etter migrasjonen kan øke risikoen for
psykiske lidelser og muligens risikoen for selvmord
(Norredam et al., 2013). Asylsøkere og flyktninger
representerer grupper av innvandrere som er spesielt
utsatt for psykiske plager sammenlignet både med
arbeidsinnvandrere og befolkningen for øvrig (Lindert
et al., 2009). Mange innvandrere beholder en tilknytning til opprinnelseslandet og til familie og venner
som fortsatt bor der. Naturkatastrofer, krig og konflikter i hjemlandet kan øke risikoen for psykiske plager
hos innvandrere også lenge etter flukt og rebosetting
(Guribye, 2011).
Tall fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere
viste at dobbelt så mange innvandrere rapporterte
om psykiske plager sammenliknet med den øvrige
befolkningen. Det var stor variasjon i landbakgrunn,
der personer fra Midtøsten synes spesielt utsatt (Blom,
2010). Flere studier viser at selv om innvandrere har
økt prevalens av psykiske plager enn nordmenn,
har de generelt sett lavere bruk av både primær- og

sekundærhelsetjenesten for sine psykiske plager
(Elstad et al., 2015). Stigmatisering av psykiske lidelser
i en del kulturer er utbredt, og symptomene kommer
for eksempel oftere til uttrykk som somatiske symptomer. Dette kan resultere i underdiagnostisering og
underbehandling av psykiske lidelser blant innvandrere
sammenlignet med etniske nordmenn. Det kan også
være at innvandrere i større grad bruker andre metoder
for å håndtere plagene slik som støtte i familien,
religiøse og sosiale nettverk, eller at de i større grad
klarer å mestre vanskene på egenhånd. Det er kjent at
psykiske lidelser øker risikoen for selvmord (Hjorthoj
et al., 2014). Imidlertid er suicidal atferd påvirket av
svært mange faktorer knyttet til enkeltpersonen og
situasjonen. Kultur, religion, familiestruktur og rusbruk er noen risikofaktorer som kan være annerledes

Tall fra levekårsundersøkelsen blant
innvandrere viste at dobbelt så mange
innvandrere rapporterte om psykiske
plager sammenliknet med den øvrige
befolkningen
blant innvandrere sammenlignet med etniske nordmenn. Selvmordsatferd blant innvandrere kan påvirkes
negativt av selve migrasjonsbelastningen. På den annen
side kan kulturelle faktorer og lavere selvmordsrisiko i
opprinnelseslandene være faktorer som beskytter mot
selvmord.
En nylig publisert oversiktsartikkel som undersøker
alle studier på engelsk fra 1980 til 2017 som sammenligner selvmordsrisiko blant innvandrere og etniske
minoriteter med innfødt majoritetsbefolkning, viste
varierende resultater (Forte et al., 2018). De fant at
en del av studiene rapporterte lavere selvmord og
selvmordsforsøk blant innvandrerne/minoritetene.
Andre studier fant høyere rater, og andre igjen fant
ingen signifikant forskjell. Totalt sett konkluderte forsk-
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erne med en positiv korrelasjon mellom selvmordsatferd og bestemte opprinnelsesland.
Forekomst av selvmord og alvorlige selvmordshandlinger har vært studert i mange tiår både i Europa og
Nord-Amerika. I USA er tallene klart høyere enn i de
fleste europeiske land. Amerikanske myndigheter har
heller ikke klart å få redusert forekomsten på samme
måte som i Europa (WHO, 2014). En kan derfor spørre
seg om selvmordsraten blant innvandrere i Europa er
annerledes enn blant innvandrere i Amerika, og det er
mye som tyder på det.
I Storbritannia finner man for eksempel høyest
selvmordsforekomst blant yngre innvandrermenn
av øst-europeisk og karibisk opprinnelse og flest
selvmordsforsøk blant ikke-europeiske innvandrerkvinner (fra Afrika, Karibiske øyer, Sør-Asia og Kina) (Shah
et al., 2011; Bhui & McKenzie, 2008). I disse studiene
var det å være født i Vest-Europa beskyttende, også for
innvandrerne.
En del studier fra USA viser den motsatte trenden
(Borges et al., 2012; Quinlan-Davidson et al., 2014; Blum
et al., 2012). Det er generelt lavere selvmordsrisiko blant
innvandrere sammenlignet med øvrig befolkning i USA.
For eksempel har unge voksne fra latinamerikanske

land som Cuba, Mexico og Puerto Rico vesentlig lavere
selvmordsrater enn alderssammenlignet øvrig amerikansk befolkning (Quinlan-Davidson et al., 2014). Forekomst av selvmordstanker og -forsøk var også betydelig
lavere i Vietnam og Kina, og førstegenerasjonsinnvandrere derfra, sammenlignet med USAs befolkning (Blum
et al., 2012).
Det er også stor variasjon i selvmordsratene europeiske land imellom. For eksempel er det nesten ti ganger
høyere selvmordsrate i Russland enn i Hellas. Generelt
sett er det lavest selvmordsrate i Sør-Europa og høyest i
Nord- og Øst-Europa (Varnik, 2012; Spallek et al., 2015).
Man kan tenke seg at innvandrere fra land med høy
selvmordsrisiko tar med seg noe av dette ved migrasjon
til et land med lavere risiko, og vice versa (Spallek et al.,
2015; Voracek & Loibl, 2008). Selvmordsrisikoen blant
innvandrere i alle land har en tendens til å bli mer lik den
lokale befolkningen med økende oppholdstid. Dette skjer
spesielt ved påfølgende generasjoner (Kliewer, 1991).
Innad i Norden er det også variasjon. Forekomsten
av selvmord er nokså lik i Danmark, Norge og Sverige
med henholdsvis ca. 9, 10 og 11 selvmord per 100 000
innbyggere per år. I Finland er forekomsten nesten det
dobbelte av dette, og Grønland har høyest forekomst i
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verden med ca. 83 selvmord per 100.000 innbyggere
per år (Folkehelseinstituttet, 2011). Selv mellom fylker
i Norge er det relativt stor forskjell, der for eksempel
Hedmark har hatt omtrent dobbelt så høy forekomst av
selvmord som Akershus gjennom flere tiår (Statistisk
sentralbyrå, 2018).
Dermed er det mye som tyder på at kultur og
subkultur spiller en viktigere rolle enn geografi.
Selvmordstallene i Norge har vært relativt stabile
med 500–600 registrerte selvmord per år, til tross for
at myndighetene har hatt fokus på å redusere dette
(Folkehelseinstituttet, 2011). En nylig publisert studie av
befolkningsregistre i Norge viser at første- og andregenerasjonsinnvandrer i Norge har en lavere risiko for
selvmord enn etnisk norske nordmenn. Imidlertid var
risikoen for personer med blandet norsk- og innvandrerbakgrunn betydelig høyere enn hos etnisk norske.
Det ble observert signifikant variasjon i suicidal atferd
etter opprinnelsesland. Innvandrere fra Øst-Europa,
Asia og Afrika begikk selvmord etter færre år med
opphold i Norge enn innvandrere fra vestlige land (Puzo
et al., 2017). Selvmord blant innvandrere hadde også
en sterkere assosiasjon med sosioøkonomisk status
enn blant etniske nordmenn (Puzo et al., 2018). Annen
forskning har også vist at innvandrere kan ha særskilte
risikofaktorer for selvmord som språkbarrierer, bekymring for familie langt unna, mangel på informasjon om
samfunnet og helsevesenet, tap av status, tap av sosialt

nettverk og akkultureringsstress (Wyatt et al., 2015),
I vår kliniske hverdag møter vi mange pasienter
med utenlandsk bakgrunn. Mange preges av et høyt
lidelsestrykk, blant annet med mye somatisering og
kroniske smerter. Innvandrere rapporterer ofte mer
maktesløshet, flere negative livshendelser, lavere
inntekt og færre er i lønnet arbeid. Når det gjelder
selvmordsrisikoen hos slike pasienter blir den imidlertid oftere vurdert som lav. En av forklaringene kan være
at innvandrere kan ha sterkere familiære nettverk,
kulturelle tradisjoner og religion som virker beskyttende
mot selvmord. De har oftere barn og det kan være en
sterk motivasjon for å ikke ta sitt liv. Mange pasienter
ved vårt DPS i Søndre Oslo har religiøs tro som forbyr
selvmord. I tillegg har de mindre forbruk av alkohol
og andre rusmidler som er kjente sterke risikofaktorer
for selvmord. Vi har også erfart at noen innvandrere er
mer vant med å takle motgang og håndtere livspåkjenninger. Dette kan være ferdigheter de har med seg fra
barndommen.
Det viktigste blir å huske at innvandrerbefolkningen
ikke er én gruppe. Hvert individ, har sine risikofaktorer og beskyttende faktorer for selvmord, inkludert
etnisitet. Selvmordsrisiko endrer seg dessuten med
oppholdstiden og er preget av individuelle erfaringer
før, under og etter migrasjon. Kulturell bakgrunn,
familiesituasjon, religion, tilhørighet, livshendelser,
migrasjonsgrunn, integreringsgrad og sosial støtte og
andre psykososiale forhold spiller viktige roller i denne
prosessen. Man bør ta hensyn til dette ved psykiske
lidelser og ved vurdering av selvmordsfare.
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Utdanning i DBT
Dialektisk atferdsterapi (DBT) er anbefalt
som behandlingsmetodikk overfor pasienter
med selvskading, selvmordsforsøk og
ustabil personlighetsforstyrrelse.
Neste kull starter i Oslo, januar 2020
Søknadsfrist 1. november 2019

Les mer og
søk på
www.dbt.no
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Stort engasjement for selvmordsforskning og forebygging
Av Mari Bevanger og Hanne Holmesland

NSSF, Velg å leve og PsykOpp arrangerte 1.–3. april den
10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og
-forebygging. Konferansen startet med en prekonferanse
og skoledag for tusen elever i videregående skole.

FOR FØRSTE GANG ble det i år arrangert en

egen skoledag i forbindelse med den nasjonale
konferansen for selvmordsforskning og -forebygging. Omkring tusen skoleelever fra VG1
og VG2 i Rogalandsområdet møtte opp til en
litt annerledes skoledag, der tema var ungdom
og livsmestring.
Helseminister Bent Høie var til stede for
å åpne konferansen, og la i sin tale til ungdommene vekt på viktigheten av åpenhet rundt
psykisk helse.
Elevene hadde selv bidratt til planleggingen
av arrangementet, og ferske konferansierer
ledet suverent foredragsholdere og deltakere
gjennom programmet. Selv om alvorlige tema
stod på timeplanen, skapte elever fra Stavanger
katedralskole avd. Bjergsted, Sandnes VGS og
Vågen VGS flott stemning med imponerende
danse- og musikkinnslag.
«Man må tørre å spørre – og
man må tørre å høre svaret»
Komiker og forfatter Else Kåss Furuseth understreket at man ikke må være så redd for å si
noe feil da hun gikk på scenen etter statsråden:
– Det eneste som ikke kan skje ved å snakke
sammen, er at ting blir verre! Else har etter
hvert blitt vel så kjent for å være åpen om egne
erfaringer med selvmord i nær familie som sitt

humortalent, og med sin unike evne til å prate
om et vanskelig tema på en jordnær og lett
tilgjengelig måte, oppfordret hun de fremmøtte
ungdommene til å aktivt støtte og bry seg om
hverandre – det er ikke nødvendigvis så mye
som skal til.
Mindfulness og andre mestringsstrategier
Forsker Ove Heraldstveit fra Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge, Anita
Johanna Tørmoen, førsteamanuensis ved
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og
-forebygging og Vigdis Fredheim fra Stavanger
universitetssjukehus tok alle opp konkrete
problemstillinger ungdommer strever med i
sine foredrag. For mange av dagens unge kan
livet fortone seg som en konkurranse om å
være «best i alt», omgitt av glansbilder på
internett og forventninger om at de skal
prestere både på skole, på idrettsbanen og i det
sosiale. Da er det ikke alltid like lett å vite hva
man bør gjøre hvis tilværelsen blir vanskelig å
håndtere på egen hånd.
De tre foredragsholderne har alle lang
erfaring fra arbeid med ungdommer, og vektla
at både sterke følelser og gode og dårlige dager
er en naturlig del av det å være menneske. Tørmoen ønsket derfor i sin «mentale gymtime» å
flytte fokus vekk fra negative mestringsstrate-

Omkring tusen skoleelever
møtte opp til en litt annerledes skoledag, der tema var
ungdom og livsmestring. Else
Kåss Furuseth oppfprdret til
å aktivt støtte og bry seg om
hverandre – og til å snakke
sammen. Foto: Mari Bevanger.

gier og over på ferdigheter man selv kan lære
seg å bruke for å ta vare på sin egen mentale
helse. Oppmerksomhetstrening, også kjent som
«mindfulness», er ett slikt verktøy alle kan ta
i bruk for å forbedre evnen til å være mentalt
tilstede, enten det er på skole, jobb eller i livet
for øvrig. En annen strategi er bevisst trening i
å utfordre egne tankesett og innta nye synsvinkler, for slik å bli bedre i stand til å regulere
egen atferd og håndtere utfordringer. Også
Heraldstveit og Fredheim oppfordret ungdommene til å på forhånd tenke gjennom krevende
situasjoner de kan komme opp i, slik at man
lærer å kjenne sine egne grenser – ikke minst
i møte med russetid og rus. Samtidig var alle
tre klare på at unges psykiske helse må tas på
alvor. Statistikken viser dessverre at alt for
mange ungdommer holder tunge tanker for seg
selv. Det skal ikke være forbundet med skam å
ha det tøft, og det er viktig å formidle informasjon om hjelpetilbud man kan henvende seg
til hvis livet butter imot, for det er hjelp å få.
«Si ja takk til livet!»
Uten en eneste pause, og helt fritt for andre
effekter enn sin egen stemme, fikk den populære danseren og skuespilleren Adil Khan
ungdommenes udelte oppmerksomhet i over
to timer da skoledagen ble avsluttet med en

engasjerende fortelling om den mindre kjente
siden av suksesshistorien de fleste forbinder
ham med. Med temaer som press fra foreldre,
følelsen av utenforskap i ungdomstiden, om å
ikke føle seg bra nok og jakten på likerklikk i
sosiale medier, var det mye unge kan kjenne
seg igjen i. Men mest av alt formidlet Khan
viktigheten av å ta vare på både seg selv og
hverandre, og ga håp og inspirasjon ved å vise
hvor langt man kan komme ved å ikke la seg
styre av sosialt press, men heller utfordre seg
selv og tørre å gå sin egen vei.
Parallelt med skoledagen ble det holdt prekonferanse om erfaringer fra et hjelperperspektiv: Dødsvanskelig – selvmordet og den profesjonelle. Dagen ble avsluttet med paneldebatt i
Stavanger kulturhus, og 250 personer møtte opp
til debatten «Kan vi forebygge flere selvmord?»
Kunnskap, engasjement og debatt
Hovedkonferansen ble åpnet ved generalsekretær Tove Gundersen (Rådet for psykisk
helse), statssekretær Maria Jahrmann Bjerke
(HoD) som fortalte fra arbeidet med den nye
handlingsplanen og leder for programkomiteen,
psykologspesialist og forsker Fredrik A. Walby.
Vi fikk også høre innlegg ved erfaringskonsulentene Liv Fevang, Oddmund Holgersen og
Marianne Hansen.
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Professor Jo Robinson
holdt en plenar om
forebygging blant ungdom og en parallell om
#chatsafe project.

Professor Jo Robinson holdt innlegget Youth
suicide prevention across settings, basert på
erfaringer fra Orygen, Australia. Tema var å
utarbeide effektive forebyggingstiltak – i dialog
med unge. Robinson snakket om betydningen
av å se på hva som faktisk virker og at teknologi
kan være del av løsningen. Hun presenterte
også fra chatsafe-prosjektet i en senere
parallell.
Professor Barbara Stanley fra Columbia
presenterte implementering av nullvisjon i
New York og holdt plenar om sikkerhetsplaner.
«Det er mennesker dette handler om!»
På et fyldig og bredspektret program stod også
flere paneldebatter: Hvordan kan vi forebygge
selvmord i psykisk helsevern? Er en nullvisjon
det vi trenger for mer politisk handling og økte
ressurser til selvmordforebygging – hva har vi
å tape? Dyktige foredragsholdere og deltakere
ga ny kunnskap og fruktbare diskusjoner i
Stavanger!
Tusen elever fra videregående skole bidro som konferansierer, med dans og musikk, og som
engasjert publikum.

Se flere innlegg, abstractbok og programmet på
selvmord.no, utdanning, kurs og konferanser.
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E-LÆRINGSKURS

i selvmordsrisikovurdering | selvmordsrisikovurdering.no

For leger og psykologer i primærhelsetjenesten

Utarbeidet av:
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging/UiO
etter oppdrag fra Helsedirektoratet.
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Kartleggingssystemet implementeres
– nå skal klinikere i alle helseforetak registrere selvmord elektronisk
Av Anine T. Kildahl

I Norge dør det årlig rundt 600 personer
i selvmord. Det har lenge vært kjent
at psykiske lidelser er den viktigste
risikofaktoren for selvmord, men frem
til nylig har man ikke hatt oversikt over
hvor mange som dør i selvmord under
eller etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus
i Norge.

HELSEDIREKTORATET GA NSSF oppdraget med
å etablere et nasjonalt kartleggingssystem for
selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling – og 28. mars 2019
åpnet kartleggingsskjemaet for registrering.
Alle selvmord fra og med 1. januar 2018 skal
registreres hvis personen har hatt kontakt med
psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert
rusbehandling siste år før dødsfallet.
– Vi har begynt å motta kartleggingsskjemaer fra flere helseforetak i Norge. Tilbakemeldingene så langt er at skjemaet er lett å
finne frem til og at informasjonen er tilstrekkelig. De fleste bruker mindre enn 30 minutter på
å fylle ut skjemaet, så arbeidsbyrden tilknyttet
registrering er liten, forteller Fredrik A. Walby,
Martin Ø. Myhre og Anine T. Kildahl.
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Fra venstre: Anine T. Kildahl
(rådgiver), Fredrik A. Walby
(prosjektleder) og Martin
Ø. Myhre (rådgiver).

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (Kartleggingssystemet) skal
identifisere antall og fremskaffe systematiske
data om selvmord som skjer under og inntil
ett år etter behandling i psykisk helsevern og/
eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Dette inkluderer også avtalespesialister. Målet
er å identifisere svikt på systemnivå, områder
for iverksetting av forebyggende tiltak samt
utvikle og evaluere slike tiltak på gruppenivå.
Kartleggingssystemet er basert på modellen til «The National Confidential Inquiry into
Suicide and Safety in Mental Health» (NCISH)
i Storbritannia. Dette systemet har vært i drift
i over 20 år og er internasjonalt ledende på
området.
– Ved å foreta en systematisk datainnsamling har NCISH vist at det å implementere
tiltak på systemnivå kan bidra til å redusere
selvmordsraten i tjenestene, opplyser Walby.
Den største endringen fra NCISH er at
Kartleggingssystemet henter registerdata fra
Norsk pasientregister (NPR) og Dødsårsaksregisteret (DÅR) som kobles med opplysningene
registrert i kartleggingsskjemaet. Ved å benytte
registerdata sikrer man en komplett nasjonal
oversikt og gjør registreringen av selvmord
mindre tidkrevende for klinikerne.
Prosjektgruppen fremhever at Kartleggingssystemet ikke har noen tilsyns- eller
sanksjonsfunksjon, og at de ikke analyserer
enkelthendelser: – Hensikten er ikke å avdekke
svikt hos behandlere eller det enkelte helseforetak som registrerer et selvmord, det er
Helsetilsynets ansvarsområde.
Som ledd i etableringen av Kartleggingssystemet ble det i 2018 gjennomført en nasjonal

registerstudie som viste at nesten halvparten
av de som døde i selvmord i perioden 2008–
2015 hadde hatt kontakt med psykisk helsevern
og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling
siste år før selvmordet. Den høye andelen som
hadde kontakt før de døde i selvmord peker på
et betydelig forebyggingspotensiale i tjenestene, men fortsatt er det
mye viktig informasjon
Ved å benytte registerdata
om disse selvmordene
som ikke kan hentes fra
sikrer man en komplett
de etablerte nasjonale
nasjonal oversikt og gjør
registrene. Dette gjelder
registreringen av selvmord
blant annet opplysninger
om tidligere selvmordsmindre tidkrevende for
atferd, behandling,
klinikerne.
pasientens sosiale
situasjon, kontakt med
pårørende og andre relevante hendelser forut
for selvmordet. Gjennom kartleggingsskjemaet
som klinikerne nå skal fylle ut ved selvmord
hos deres pasienter vil man systematisk få
samlet inn denne type opplysninger.
– Målet er at kunnskapen vi får gjennom
kartleggingen skal kunne bidra til bedre og mer
målrettet forebyggingsarbeid i tjenestene, sier
Fredrik A. Walby.

Det er utarbeidet en egen nettside
(www.uio.no/kartleggingssystemet)
med detaljert beskrivelse av systemet,
instruksjon om registrering og
håndtering av innsyn med mer.
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iFightDepression
– selvhjelpsverktøy og nettside

ifightdepression.com/no har oppdatert informasjon om
depresjon og muligheter for hjelp. Den retter seg mot menn
og kvinner som er rammet av depresjon, og deres familie
og venner. Nettsiden har målrettet informasjon til grupper
i lokalsamfunnet: lærere, politi, tros- og livssynssamfunn
og helsepersonell – som alle bidrar til å styrke hjelp og
behandling for personer med depresjon.
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iFightDepression

©

– veiledet selvhjelpsverktøy for behandling av depresjon
www.ifightdepression.com/no

Test deg selv for depresjon
Nettsiden tilbyr en selvtest for depresjon, med
9 spørsmål om depresjonssymptomer (PHQ-9).
Den som tar testen får umiddelbart tilbakemelding og råd om hva han/hun kan gjøre.
iFightDepression.com/no og selvhjelpsverktøyet er utviklet av den Europeiske alliansen
mot depresjon (EAAD) og oversatt og tilrettelagt for norske forhold ved NSSF. Målet med
arbeidet til EAAD er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivåer i lokalsamfunnet.

Hjelp til selvhjelp

iFightDepression®
... er et nettbasert selvhjelpsverktøy for voksne og ungdommer
med mildere former for depresjon. Det skal hjelpe personer med
å mestre sine depresjonssymptomer bedre og fremme tilfriskning
med støtte fra en helsearbeider. Selvhjelpsverktøyet er gratis
å bruke og baserer seg på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi.
Det består av seks kjerneworkshoper med tilhørende øvelser:

#1

#2

#3

#4

#5

#6

TENKE, FØLE
OG HANDLE

SØVN OG
DEPRESJON

PLANLEGGE OG
GJØRE NOE SOM
GIR GLEDE

FÅ TING
GJORT

KJENNE IGJEN
NEGATIVE
TANKER

ENDRE
NEGATIVE
TANKER

Workshoper

Tanke
«Jeg er ikke
god nok»

Følelse
Nedstemt

Kroppslig
reaksjon
Sliten, anspent,
ukonsentrert

Adferd/
handling
Kommer ikke
i gang

De to første workshopene «Tenke, føle og handle» og «Søvn og
depresjon» gir deg en grunnleggende forståelse av hvordan tankene,
følelsene og handlingene våre henger sammen, og hvordan
søvnen kan påvirke humøret vårt.

Workshoper

Veiledet selvhjelp mot depresjon
Det veiledede selvhjelpsverktøyet iFightDepression er utviklet for personer med
mild til moderat depresjon. Helsepersonell
i kommunen og spesialisthelsetjenesten
kan være veiledere for brukere av selvhjelpsverktøyet etter å ha gjennomført en
nettbasert opplæring. Opplæringen gis
i korte videoer, er åpent tilgjengelig, og
kurset er godkjent som tellende kurs for
leger (Allmennmedisin) og psykologer.
Ta kontakt om du vil vite mer eller bruke
verktøyet i din praksis:
egil.haga@medisin.uio.no

Aktivitet

Negative tanker

Workshopene «Planlegge og gjøre ting
som gir glede» og «Få ting gjort» er laget
for å hjelpe deg til å bli mer aktiv og
begynne å gjøre ting igjen, som du
tidligere har funnet glede i og som
kan være nyttig for humøret ditt.

Disse workshopene hjelper deg med å
problematisere negativ tenkning som kan
påvirke hvordan vi føler om hendelser
og hvordan vi reagerer på dem.

ØVELSENE HANDLER OM Å:

Registrere aktivitet
Planlegge i forkant (f.eks. minst en positiv aktivitet hver dag)
Øve på å gjennomføre «kjedelige» gjøremål ved å bryte ned
i mindre steg og forutse/finne løsninger på eventuelle hindringer.

DU KOMMER TIL Å:

forstå hvorfor det er viktig å gjøre
noe med disse negative tankene
kjenne igjen hvilke typer negative
tanker du har
og hva du kan gjøre for å endre dem

Bli veileder
Vil du bli veileder eller ha mer informasjon,
kontakt eaad-post@klinmed.uio.no eller 22923473

I samarbeid med Direktoratet for eHelse vil
IFightDepression-verktøyet bli integrert i en
ny mestringsportal for psykisk helse under
helsenorge.no
Verktøyet fins i flere språkversjoner:
engelsk, arabisk, tysk, spansk, katalansk,
estisk, albansk, italiensk, ungarsk og gresk.
Følg EAAD på Twitter
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Selvmord sett fra innsiden
Anmeldt av Kim Larsen

ET PREMISS for denne boken er

nødvendigheten av et fenomenologisk perspektiv – et perspektiv hvor
en forsøker å forstå den suicidales
unike subjektive opplevelsesverden.
Redaktøren utdyper dette slik i
forordet:
«Suicide is still very much tied
to mental illness and ultimately
considered only a complication
of such conditions. A phenomenological approach is still lacking
and the opportunity to understand
the suicidal mind still impaired.
Too often health professionals are
focused on what is simpler, that is
treat a medical or mental illness,
whereas facing suicide risk goes
beyond the traditional approach
and involves human understanding of suffering in a specific individual. A shift in paradigm is
needed; such a novel approach
is more complicated, but nevertheless cost-effective» (s. vii-viii).

Bidragsyterne til boken har alle
sine spesielle temaer og innfallsvinkler, men en fellesnevner er at
de ser det som essensielt å se den
suicidales opplevelsesverden «innenfra», både for teoretisk forståelse
av hvordan den suicidale prosess
har oppstått og for psykoterapeutisk praksis. Det er en betydelig
spredning i de tretten kapitlenes
tematikk.

Etter tre kapitler som overbevisende
argumenterer for nødvendigheten
av en fenomenologisk tilnærming,
består resten av boken tematisk av
to hovedkategorier, og mange av
kapitlene kombinerer disse to hovedtemaene. På den ene siden får vi
kapitler om den suicidale bevissthet
analysert i lys av aversive oppvekstvilkår («early life adversary») ut fra
et epigenetisk perspektiv (kapittel
4), tilknytningsteori (kapittel 7),
emosjonell dysregulering (kapittel
8), traumer (kapittel 9), og dissassosiasjon (kapittel 10). Vi får også
en fortelling fra en person som har
overlevd et alvorlig selvmordsforsøk, om hvordan den suicidale
prosess utviklet seg over år, på en
måte som var vanskelig å fange
opp for omgivelsene (kapittel 12).
Det andre hovedtemaet i boken
er psykoterapi, psykoterapeutens
opplevelse i møtet med suicidale
pasienter, og karakteristiske
måter suicidalitet kan påvirke den
psykoterapeutiske interaksjonen på
(kapittel 5, 6 og 11). Vi får også en
presentasjon av psykoterapiformer
som er vinklet spesielt mot suicidalitet og som baserer seg på en
fenomenologisk grunnforutsetning;
psykodynamisk psykoterapi, kognitiv adferdsterapi, dialektisk adferdsterapi, mentalisering og CAMS
(«Collaborative Asessment and
Magagement of Suicidality»). Boken

avsluttes med et gjenopptrykk av en
artikkel av Edwin Shneidman hvor
han oppsummerer sin psykologiske
teori om selvmord (kapittel 13).
I innføringstekster om suicidologi som vitenskap er det vanlig å
betone selvmord som et multifaktorielt fenomen, med kategorier
av årsaker som strekker seg fra
genetikk (monozygote tvillinger har
høyere konkordans for selvmord
enn dizygote) og biologi (personer
med suicidal adferd er funnet å
ha lavere konsentrasjon av serotoninmetabolitten 5HIAA i cerebrospinalvæsken) på den ene siden,

Når det gjelder hvilke
psykologiske faktorer som
er mest avgjørende har
oppfatningen forandret
seg markant.
via psykologi (Freud, Shneidman)
og sosiologi (Durkheim), til kultur
(land som har høyere aksept for
selvmord har høyere selvmordsrater) og filosofi (Camus) som det
andre ytterpunktet.
I denne multifasetterte «vifteformen» av årsaker vil vel de psykologiske faktorene fremstå som de
mest umiddelbare årsaker («pro-
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ximate causes») til selvmordet. I
siste instans blir selvmordet drevet
frem av psykologiske faktorer, som
for eksempel individets intense
emosjonelle smerte kombinert med
en opplevelse av at alt er håpløst og
at fremtiden ikke vil kunne endre
noe, hverken ytre livsbetingelser
eller emosjonell smerte.
Den psykoanalytiske forestillingen om selvmord som aggresjon
vendt innover eller som aggresjon
rettet mot internaliserte objekter
fikk utbredelse i faget med Freuds
artikkel Mourning and melancholia
(1917), og ble popularisert av Karl
Menninger i hans bok Man against
himself (1938). Men som tittelen
på Freuds artikkel røper handler
artikkelen om sorg og melankoli,
ikke selvmord. Det er faktisk bare
ett eneste avsnitt som omhandler
selvmord. Likevel sementerte disse
få linjene Freud skrev forestillingen
om aggresjon som grunnemosjonen
i selvmord i mange tiår, både i faget
og generelt i samfunnet. Den store
psykologen i suicidologisk teori
er imidlertid Edwin Shneidman
(1918-2009). Han legger vekt på
helt andre og «motsatte» emosjoner; angst, håpløshet, lidelsestrykk,
emosjonell smerte, meningsløshet,

ensomhet etc. Jeg tror nok
Shneidman har mest rett. Det er
ikke noe problem å finne eksempler
på aggressive selvmord, men den
typiske emosjon er ikke aggresjon,
men de mer lidelsfylte og «maktesløse» emosjoner Shneidman nevner
(se for eksempel Shneidman, 1985;
1993; 1996). Den siste bølgen av
psykologisk suicidologisk forskning
vektlegger kognitive faktorer i tråd
med vår tids overliggende Zeitgeist
i psykologifaget (se for eksempel
Williams, 2014).
Pheonomenology of suicide.
Unlocking the suicidal mind bygger
på fenonomenologi som et avgjørende utgangspunkt for å forstå
den idiosynkratiske suicidale
opplevelsesverden innenfra og
for å omsette denne forståelsen i
effektive psykoterapeutiske tiltak,
samt en fyldestgjørende forståelse
av hvilke utfordringer suicidalitet
typisk kan skape for terapeuten
i den psykoterapeutiske prosess.
Boken er svært vellykket i å
argumentere for nødvendigheten
av det fenomenologiske perspektiv
i suicidologien, uten å bli dogmatisk
og uten å angripe suicidologisk
forskning og praksis som utgår fra
andre forutsetninger. Boken gir

også tallrike eksempler og nyttige
praktiske råd i psykoterapi, slik at
en kan unngå noen av de fallgruver
som psykoterapi med suicidale
pasienter ofte åpner for.
Phenomenology of suicide.
Unlocking the suicidal mind kan
varmt anbefales til alle psykoterapeuter siden det å møte suicidalitet i praksis er uunngåelig.
Boken forener en fruktbar teoretisk
forståelse med praktisk nyttige råd.
Årets bok i suicidologi i 2018?
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