32

suicidologi nr 1/2019 KRONIKK

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
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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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