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MYE POSITIVT HAR SKJEDD når det gjelder
åpenhet om selvmord i samfunnet i løpet av
de senere år. Det kan vi takke mange uredde
enkeltmennesker for; alle de som har fortalt
sin historie og våget å vise fram problematiske og vonde sider ved sitt liv. Også mange
fagfolk og frivillige har bidratt til åpenheten
med sin kunnskap og sine erfaringer og
derved gitt folk innsikt i at selvmord faktisk
kan forebygges. Likevel hadde vi ikke nådd
særlig langt ut i samfunnet med disse budskapene dersom massemediene ikke hadde
vært villige til å gi dem plass.
Men fram til 2006 het det i Vær Varsomplakaten, som er de etiske retningslinjene
for norske massemedier, i paragraf 4.9 at
«Selvmord eller selvmordsforsøk skal som
hovedregel ikke omtales». Og paragrafen ble
langt på vei overholdt. Så da den ble endret
og myket opp i 2006 ble den nye åpenheten
i mediene om temaet selvmord mulig. La
oss slå det fast med en gang: Dette var en
milepæl for selvmordsforebyggingen i Norge.
Den åpnet for at selvmord kunne omtales
og drøftes i det offentlige rom, og for at flere
mennesker kunne få hjelp.

Likevel har vi fortsatt en paragraf 4.9 i
VVP, og den ber mediefolk fortsatt være
varsomme når de omtaler selvmord og
selvmordsforsøk. De blir særlig bedt om å
unngå beskrivelse av metode eller andre
forhold som kan bidra til å utløse flere
selvmordshandlinger. For det er en risiko
for at slik mediomtale kan ha smitteeffekter
i visse deler av befolkningen. Men er det
virkelig grunn til
denne varsomheten, eller bør
Mediene er og blir en
vi fjerne alle
viktig arena for forevarsomhetsregler
i medieomtale av
bygging av selvmord.
selvmord i åpenhetens navn?
I dette nummeret
av Suicidologi fokuserer vi på dette temaet
i flere artikler, og vi tror mange vil finne
at de trenger å oppdatere og nyansere sine
kunnskaper på dette området. Sikkert er
det at mediene er og blir en viktig arena for
forebygging av selvmord og at vi trenger
aktive og engasjerte mediefolks interesse for
dette temaet.
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Suicide and the Media:
From Werther to Papageno Effects
– A Selective Literature Review
By Thomas Niederkrotenthaler and Benedikt Till

ABSTRACT

Et betydelig antall studier har vist at sensasjonspregete
skildringer av selvmord i media kan utløse imitasjonsselvmord; dette er ofte omtalt som «Werther-effekten».
For å forhindre skadelige medieeffekter, har nasjonale
og internasjonale organisasjoner utviklet anbefalinger for
omtale av selvmord i mediene for å endre praksis i hvordan
selvmord beskrives og for å styrke fokuset på selvmordsforebyggende aspekter. I løpet av det siste tiåret har man
fått mer kunnskaper som viser at visse typer medieomtale
av selvmord kan ha forebyggende effekt. Særlig mediesaker som beskriver personlige erfaringer med selvmordstanker og hvordan man kan overvinne og takle vanskelige livssituasjoner, har vist seg å redusere suicidalitet i
enkelte grupper. Denne beskyttende effekten har blitt kalt
Papageno-effekten. I denne artikkelen gir vi en selektiv
oversikt over aktuell litteratur om Werther- og Papagenoeffektene for forskjellige typer medier, og legger særlig
vekt på nye kunnskaper om Papageno-effekten generert
fra randomisert kontrollerte studier. Vi viser hvordan disse
effektene kan utnyttes i selvmordsforebyggende arbeid
ved samarbeid med media, og peker på fortsatte mangler
i kunnskapene som må fokuseres i fremtidig forskning.

A considerable number of studies have shown that sensationalist protrayals of suicide in the media trigger imitational
suicides, often referred to as Werther effect. In order to
prevent harmful media effects, media recommendations
for suicide reporting have been developed and implemented by national and international organizations in order
to change the conversation on suicide and include and
emphasize suicide-preventive aspects. In the last decade,
additional evidence is emerging that some media portrayals
of suicidality might help prevent suicide. Specifically, media
potrayals featuring stories of personal experience of suicidal
ideation and how to overvcome and cope with adverse
circumstances have been shown to decrease suicidality in
some audiences. This protective effect has been labeled
Papageno effect. In this paper, we provide a selective review
of current literature on the Werther and Papageno effects
for different types of media and put a particular emphasis
on new evidence on the Papageno effect from randomized
controlled trials. We highlight how the combined evidence
of media effects on suicide and/or suicidal ideation can
help suicide prevention by collaboration with the media,
and point to specific gaps in knowledge that need to be
addressed in future research.
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RESEARCHERS FROM AROUND the world have com-

piled a large corpus of research about the impact of
media on suicidality in the last few decades (Pirkis &
Blood, 2010; WHO, 2017). With the media playing an
increasingly important role in suicide prevention, the
task to complement research on harmful media effects
of suicide portrayals with research on potential benefits
of media discourse on suicidality has become a priority
in suicide research (Niederkrotenthaler et al., 2014;
Niederkrotenthaler & Stack, 2017). Therefore, the aim of
this selective literature review is to provide an overview
on current scientific evidence on how suicide portrayals in the media can negatively and positively impact
audiences and discuss recent key findings on this topic.
Harmful media portrayals: The Werther effect
Based on more than 150 studies in the topic area,
there is clear evidence today that sensationalist and
repetitive reports on suicides in news media can trigger
imitative suicides (Sisask & Värnik, 2012; WHO, 2017;
Niederkrotenthaler & Stack, 2017). This effect is often
referred to as Werther effect based on an alleged ‘suicide-epidemic’ among young men after the publication
of Goethe’s novel The sorrows of the young Werther, which

concludes with the protagonist’s suicide (Phillips, 1974).
Since Phillips’ (1974) seminal study, the Werther effect
has been replicated in numerous studies in different
cultural regions, particularly for suicide portrayals in
news media (Pirkis & Blood, 2001a; WHO, 2017). An
overview of studies on the Werther effect can be found,
among others, in systematic reviews by Pirkis and Blood
(2001a; 2001b; 2010), Sisask and Värnik (2012), and
Stack (2005), and Niederkrotenthaler et al. (2012). The
Werther effect has been considered to be particularly
strong for sensationalist reporting on celebrity suicides
(Niederkrotenthaler et al., 2012). A recent example is
the sensationalist reporting on Robin William’s suicide,
which was associated with a 10 % increase in suicides
(an excess of 1,841 suicides) in the United States from
August to December 2014 (Fink et al., 2018).
Although there is less evidence overall for fictional
media such as fictional films and television series to
trigger suicidal ideation and behavior, mainly due to
the smaller number of studies in this area, there are
some studies that clearly indicate that fictional portrayals of suicides can also influence real-world suicidal
behaviours. A recent meta-analysis suggested that there
was no overall evidence to support that fictional media
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might result in imitational suicides (Ferguson, 2019).
Considering, however, that the absence of evidence does
not equal evidence of absence of an effect (see Alderson,
2004), and in the presence of several studies that have
indeed found associations of fictional media content
with subsequent increases in suicides, Ferguson’s (2019)
conclusion appears to be too strong. Schmidtke and
Häfner (1988), for example, found an increase in railway
suicides among adolescents aged 15–29 in Germany
following the broadcast of a television series portraying
the railway suicide of a 19-year-old student in Germany.
Gould and Shaffer
(1986) reported an
increase of suicide
While not exhaustive,
in teenagers in
these studies clearly
New York after
suggest that some
the broadcast of
fictional films on
fictional portrayals
suicide. Some
do indeed trigger
studies have also
suicidal behavior.
used experimental
designs to test the
effects of fictional
media, using suicidal thoughts as the outcome variable. The results of a laboratory experiment in Austria
showed that viewers with comparatively higher vulnerability (i.e., baseline suicidality above the median of
the sample) experienced an increase of suicidal ideation
after watching a film concluding with the tragic suicide
of the protagonist (Till et al., 2015). This effect was
particularly strong in study participants who strongly
identified with the female protagonist who died by
suicide (Till et al., 2015). While not exhaustive, these
studies clearly suggest that some fictional portrayals do
indeed trigger suicidal behavior, and suggest that both
vulnerability and identification with the featured characters might play a role in this. Most recently, further
evidence was found for the first season of the Netflix
series 13 Reasons Why, which features the female protagonist’s explicit and graphic suicide (e.g., Bridge et al.,
in press; Cooper et al., 2018; Niederkrotenthaler et al.,
2019). The release of that series was associated with a
13 % increase in adolescent suicides in the United States
in the three months post-release, and the proportional
increase was particularly strong among girls (Niederkrotenthaler et al., 2019). Several help organizations
had provided resources to help parents, schools, and
community leaders discuss the series with adolescents
soon after the release of season one (Arendt et al., 2017;
see e.g., https://www.13reasonswhytoolkit.org).
So far, the underlying psychological mechanisms
of the Werther effect are only partially understood.
Based on concepts of suicidal development by Ringel
(1976) and Shneidman (1995) it is commonly assumed
that suicidal individuals typically oscillate between life
sustaining and death-focused impulses. In this state of
ambivalence toward life and death, media messages on

suicide may influence the outcome of this inner conflict
(Ringel, 1976; Shneidman, 1995). Other authors have
explained the Werther effect by referring to Bandura’s
(1977) social learning theory, which suggests that
portrayals of behavior enhance learning processes and
may thereby promote and stimulate suicidal behaviors
(Blood & Pirkis, 2001), or by social identification processes (Arendt et al., 2016; Fu & Yip, 2009; Stack, 1992).
In accordance with these assumptions, studies have
found that the risk for additional suicides after sensationalist suicide portrayals in newspapers was greater
when social similarity between model and recipients
was high (Niederkrotenthaler et al., 2009), and identification mediated the increase in suicidal ideation
among viewers with comparatively higher baseline
suicidality when watching a film concluding with the
protagonist’s suicide (Till et al., 2015). These findings
suggest that both, vulnerability to suicide as described
by authors such as Ringel (1976) and Shneidman (1995)
in their concept of suicidal constriction, but also social
identification might play a role in increases in suicide
risk and potentially imitative behaviours. Clearly, further research is necessary to further investigate these
hypotheses.
Prevention of imitational suicides
In order to prevent imitational suicides after media
portrayals of suicides, international organizations and
national stakeholders in many countries have developed
and implemented media recommendations for suicide
reporting (Etzersdorfer & Sonneck, 1998; Pirkis et al.,
2006; WHO, 2017). In Austria, for example, media
recommendations were already implemented in 1987,
in response to a sharp increase in suicides and suicide
attempts in the Vienna subway. These suicides were of
exceptional interest to the mass media and each case
appeared to boost reporting on these suicides in the
local media (Etzersdorfer & Sonneck, 1998; Etzersdorfer
et al., 1992; Niederkrotenthaler & Sonneck, 2007). The
adoption of these recommendations resulted in a more
careful and less sensationalist reporting of suicide,
and there was an immediate decrease in suicides and
suicide attempts in the Viennese subway by more than
70 % (Etzersdorfer & Sonneck, 1998; Etzersdorfer et al.,
1992; Niederkrotenthaler & Sonneck, 2007). In the last
two decades, some evidence has been accumulated
from several countries regarding positive effects of the
implementation of media guidelines, particularly on the
quality of suicide reporting (Michel et al., 2000; Pirkis
et al., 2009; Sisask & Värnik, 2012). More research, however, on the effectiveness of media guidelines for suicide reporting and implementation strategies is needed,
and it remains unclear which implementation strategy
works best in various settings, including both online
and traditional media settings (Niederkrotenthaler
& Stack, 2017). Furthermore, most of the available
ressources target news media rather than fictional
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media. This is in spite of public health agencies as well
as interested filmmakers and producers in the film
industry who have requested recommendations for
suicide portrayals in fictional films and TV series. Beside
the respective ressources from organizations such
as Mindframe in Australia and the Samaritans in the
United Kingdom (Mindframe, 2007; Samaritans, 2017),
the US National Action Alliance for Suicide Prevention
(2019) has specifically developed recommendations for
the portrayal of suicide in collaboration with the entertainment industry. These recommendations, however,
have not been subject to any evaluation work so far.
Beside their primary aim of reducing imitative
suicides, media recommendations for suicide reporting
also emphasize the necessity to reduce stigmatization
of suicidal ideation and suicidal individuals as well as
organizations dedicated to assisting individuals with
suicidal thoughts. Therefore, the recommendation
typically also includes recommendations to use neutral
language for suicide and refrain from stigmatizing or
misleading wording such as reflected in phrases like
“successful suicide” or “commit” suicide (e.g., WHO,
2017). A recent experiment explicitly investigated the
possible effect of one specific language recommendation in German-language media recommendations. In
German, there are three different words for suicide:
Suizid (“suicide”), Selbstmord (“self-murder”), and Freitod
(“free death”). The neutral term Suizid is recommended
by suicide prevention experts, because it does neither
condemn nor euphemize suicide, whereas the other two
phrases convey associative meanings related to con-

cepts such as free will (Freitod) as well as crime
and murder (Selbstmord) (Arendt, 2018; Arendt, Scherr,
Niederkrotenthaler, & Till, 2018). In a web-based randomized controlled trial testing the effects of newspaper
articles that differed only with regard to the use of the
specific word for “suicide”, it was shown that participants reading the articles with the referent Freitod
showed greater attitudinal support for suicide among
individuals suffering from incurable diseases (Arendt,
Scherr, Niederkrotenthaler, & Till, 2018). The findings
of this study show that a single word in suicide news
reporting can make a difference when it comes to public
attitudes and perceptions on suicide. Based on the
ubiquitous presence of such connotations in the media
and elsewhere, we can only assume that these findings
only capture the tip of an iceberg when it comes to how
language influences public perceptions of suicide.
Protective media portrayals: The Papageno effect
Although sensationalist media reports can trigger
imitational suicides, by far not all portrayals of suicide
in the media trigger imitational suicides (Stack, 2005;
Niederkrotenthaler & Stack, 2017). Suicide reports
without sensationalist characteristics are typically
not associated with suicide rates (Niederkrotenthaler,
2010a), and it is widely assumed that suicide can be
reported without increasing suicide rates if they are
consistent with media recommendations, and do not
flood the public with unnecessarily repetitive reporting
of the same suicide case (WHO, 2017). However, for a
long time, researchers only focused on the identification
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of harmful media portrayals, in spite of the possibility
that some media reports might also have protective
potentials. In the first study that identified a possible
protective effect of media reporting, Niederkrotenthaler
et al. (2010a) conducted a content analysis of 490 newspaper articles on suicide that were published in Austria
within a 6-month-period. The study found, consistent
with a possible Werther effect, an increase of suicides
after sensationalist suicide reports. However, the
novel finding was that this study also found a decrease
of suicides after the publication of a different type of
media report, which specifically focused on individuals
who successfuly coped with their suicidal crises. Based
on the protagonist in Mozart’s opera The magic flute,
who successfully mastered his suicidal crisis with the
help of “the Three Boys”, who, in the opera, remind him
of his alternatives to suicide, this possible preventive

effect was coined ‘Papageno effect’ (Niederkrotenthaler
at al., 2010a; 2010b). A potential explanation for a
protective effect of these media reports may derive
from the inherent social normative messages delivered
in stories of hope and recovery. Different to the detrimental effects seen for sensationalist media reports
on suicides, stories of hope of recovery might promote
active, constructive coping with personal problems, and
help to broaden the perspective in suicidal individuals
and emphasize alternative options of dealing with
adverse circumstances than suicide (Niederkrotenthaler
et al., 2014). To further test the Papageno hypothesis
and possible mechanisms, individual–level studies are
necessary. Ecological studies such as the study above
provide important insights for hypothesis-building, but
pre-post designs and aggregate data generally have low
specificity because it remains unclear to what extent

Table 1. Overview of Published Randomized Controlled Trials on the Papageno effect.

Source

Sample

Analyzed Media

Analyzed Outcome-Variables

Protective Effect

Till, Strauss,
Sonneck, &
Niederkrotenthaler
(2015)

95
adults of the
general
population

Hollywood
film

Suicidal ideation, life satisfaction,
depression, mood, self-worth,
assumed benevolence of the world

Increase in life satisfaction and
assumed benevolence of the world

Arendt, Till, &
Niederkrotenthaler
(2016)

112
university
students

News
article

Suicide cognitions

Decrease in suicide cognitions
among participants with low
identification with the portrayed
adverse circumstances

Till, Tran,
Voracek, &
Niederkrotenthaler
(2017)

161
adults of the
general
population

Educative
website

Primary: Suicidal ideation
Secondary: Mood, suicideprevention-related knowledge,
attitudes toward suicide, attitudes
toward seeking professional help

Primary: Decrease in suicidal
ideation among participants with
comparatively higher suicidality
Secondary: Increase in suicideprevention-related knowledge

Arendt, Scherr,
Niederkrotenthaler,
Krallmann, & Till
(2018)

273
adults of the
general
population

News
article

Suicide-related knowledge,
intentions to provide adequate help
to suicidal individuals, enjoyment,
preceived knowledge gain

Increase in suicide-related
knowledge and intentions to provide
adequate help to suicidal individuals
after reading an article that focuses
on coping with suicidal crises and
debunking suicide myths

King, Schlichthorst,
Spittal, Phelps, &
Pirkis (2018), King
et al. (2018)

337
adult men of
the general
population

Three-part
documentary

Primary: Intentions to seek help
Secondary: Likelihood of recommending a friend to seek help,
conformity to masculine norms,
experience of masculinity, social
support, psychological distress,
well-being, resilience, suicidality,
feedback on the documentary

Primary: Increase in intentions
to seek help
Secondary: Increase in likelihood
of recommending a friend to seek
help, decrease in conformity to
masculine norms

Till, Arendt,
Scherr, &
Niederkrotenthaler
(2019)

527
adults of the
general
population

News
article

Primary: Suicidal ideation
Secondary: Suicide-preventionrelated knowledge

Primary: Decrease in suicidal
ideation
Secondary: Increase in suicideprevention-related knowledge
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people who died or did not die by suicide before and
after the media portrayal were actually exposed to the
media coverage (Pirkis & Blood, 2001a). Thus, where
possible and ethical, findings from ecological research
designs need to be followed by individual-level studies,
e.g., randomized controlled trials (Blood & Pirkis, 2001;
Pirkis & Blood, 2001a; 2001b; Niederkrotenthaler et
al., 2014; Pouliot et al., 2011). In contrast to ecological
studies, individual-level studies cannot assess suicide
as an outcome variable, but it is possible to explore the
impact of media exposure on suicide-related measures
such as suicidal ideation and other risk factors for
suicide (Niederkrotenthaler et al., 2014; Pirkis & Blood,
2001a, 2001b).
An overview of randomized controlled trials on the
Papageno effect is provided in Table 1. Stories of suicide
attempt survivors and individuals with personal experience of suicidal ideation or bereaved by suicide have
been at the forefront of the Papageno effect hypothesis
(Niederkrotenthaler et al., 2010a), and their preventive
potential has also become more and more acknowledged in suicide prevention overall in recent years
(National Action Alliance for Suicide Prevention, 2014).
However, the effects of acknowledging own personal
experiences of suicidal ideation in a media setting has
not been investigated in detail. In a recent randomized
controlled trial, Till et al. (2019) explored the effects
of educative news articles featuring interviews with
experts with vs. without disclosure of own personal
experience of suicidal ideation. The participants read
a news article featuring an interview with a suicide
expert who stated that suicidal ideation, different from
suicide, was very prevalent, offered advice on how to
cope with suicidal thoughts, and explained how families
and friends can support individuals in crisis. The
articles in the two intervention groups were identical,
but in one group, the expert also reported personal
experience with own suicidal ideation when asked by
the journalist if she had ever experienced a suicidal
crisis herself. The expert explained that she once was in
a suicidal crisis as a young adult and how she overcame
her crisis. The expert in the other intervention group
did not disclose any personal experience of suicidal
ideation. Participants of the control group read an
interview with a medical expert not related to suicide
(Till et al., 2019). The results showed that participants
experienced a decrease in suicidal ideation and an
increase of suicide-prevention-related knowledge in
both intervention groups (Till et al., 2019) but not in
the control group, replicating previous findings from
experimental studies on news articles on the Papageno
effect (Arendt et al., 2016; Arendt et al., 2018). Both,
experts with and without disclosure of personal experiences of suicidal ideation, appeared similarly effective
in reducing suicidal ideation, and their stories also
increased suicide-prevention related knowledge in the
study participants (Till et al., 2019).

One of the major gaps in the literature currently is
that no studies are available for media impacts of
Papageno-style media portrayals on vulnerable individuals, e.g. individuals with recent or current suicidal
ideation, or with a recent suicide attempt, who are a
core target group in many media interventions. This
dilemma, which applies to suicide research in general
(i.e. suicidality is often an exclusion criterion e.g. in
pharmaceutical research), means that potentially wrong
generalizations about media effects are consistently
made based on studies that excluded suicidal individuals. Based on the encouraging results from non-suicidal
study participants, currently several randomized
controlled trials are underway to test media effects
of stories of hope and recovery on individuals with
some degree of vulnerability. Specific media contents,

This dilemma, which applies to suicide
research in general …, means that potentially wrong generalizations about media
effects are consistently made based on
studies that excluded suicidal individuals.
particularly also disclosures of personal experiences
with suicidality by the featured protagonist, might have
a different effect in vulnerable individuals as compared
to general population settings. In a recently completed
randomized controlled trial, we found accordingly
that there was a beneficial effect on suicide risk in
participants who read a news article featuring a story
on coping with suicidal crises delivered by an individual with personal experience of suicidal ideation as
compared to the control group. The effect was particularly pronounced for individuals with recent suicide
attempt, but was not found when a similar story was
delivered by a mental health expert (Niederkrotenthaler
& Till, under review). This finding suggests that some
vulnerable individuals benefit from stories of personal
experience of suicidal ideation that are delivered by
individuals who experienced suicidality in the past and
managed to cope with it.
All of the outlined findings on the Papageno effect
stem from traditional media types, but many resources
on suicide prevention are now developed for online
media, making them a priority for suicide research. In a
recent randomized controlled trial, the effects of three
different educative suicide prevention websites that
are freely available on the Internet and target adolescents and young adults were investigated. Like many
educative websites on suicide, these websites featured
professional resources along with stories of personal
experience of suicidality, including stories of suicide
or suicidal ideation among family and friends. Suicidal
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ideation and suicide-prevention-related knowledge were
assessed before and immediately after website exposure as well as one week later. The results suggested
a medium-sized reduction of suicidal ideation among
users with comparatively higher vulnerability and a
large increase in suicide-prevention-related knowledge
in all users of suicide prevention websites compared to
the control group (Till et al., 2017). Both effects were also
sustained one week later, suggesting that these websites
are effective in yielding a protective impact that persists
beyond immediate exposure (Till et al, 2017).
Besides their impact on suicidal ideation, other
outcome variables such as intentions to seek help and
actual help-seeking are also relevant to determine the
overall suitability of suicide prevention materials in the
media. A recent project in Australia called Man Up developed a documentary examining how society shaped the
way men and boys saw themselves and their behavior
and the way in which this might affect their mental
health. Several studies investigated the impact of the
show and demonstrated an increase in their primary
outcome variables, i.e. intentions to seek help and
improved attitudes towards professional help, although
no effects were found in secondary outcomes such as
suicidal ideation (King, Schlichthorst Reifels et al., 2018;
King, Schlichthorst, Spittal et al., 2018; Schlichthorst
et al., 2018). Different media inputs might have an
effect on different outcomes that are relevant to suicide
prevention, and more research is needed to disentangle
which media contents work best in which audiences,
and for which outcome measures. Accordingly, randomized controlled trials are currently under way to test
media portrayals targeting high-school students and
lesbian, gay and bisexual persons in their coming-out,
respectively (Braun et al., 2019; Kirchner et al., 2019),
and much more research is needed to investigate various media contents in diverse audiences and settings.
The Papageno effect might also occur in settings
that are often neglected in suicide research and prevention, including non-professional suicide message
boards. These boards are typically set up by lay individuals and do not consistently collaborate with mental
health professionals. Some support for a possible
Papageno effect in these settings comes from a content
analysis of postings in German-language message
boards, which included both so-called against-suicide
boards (which typically collaborate with professional
help services and encourage help-seeking), and pro-suicide boards, which typically encourage the discussion of
suicide methods and do not collaborate with professionals (Niederkrotenthaler et al., 2016). Not surprisingly,
the study found that indicators of possible psychological
improvements by the end of a specific thread (e.g., a
poster saying “I feel less suicidal now”) was more frequent in “against-suicide message boards”, where 44 %
of posters indicated some improvement, as compared
to only 9 % of posters in “pro-suicide” boards. However,

Illustration of Papageno calling the birds of the forest with his magic flute by Carl
Offterdinger. Photo by Stefano Bianchetti/Corbis via Getty Images.

several elements and patterns in communication were
associated with verbal expressions of psychological
improvement independent of board type. If posters
who responded in a thread applied active listening,
mentioned own stories of personal experiences with
suicidal ideation and how to cope, and if they provided
constructive advice, these communication patterns
were associated with verbal expressions of psychological improvement in those who were targeted by these
responses (Niederkrotenthaler et al., 2016). In other
words, posters in non-professional suicide message
boards showed self-reported signs of reduced suicide
risk, if other users provided stories on how they coped
with adverse circumstances and overcame their suicidal
crises (a classic lay communications strategy) or used
strategies known to be effective also in professional
settings, e.g. active listening. These findings suggest
that a setting-specific communication approach might
help improve communications in non-professional
settings relevant to suicide prevention. Because of the
considerable risks involved particularly with pro-suicide message boards, more emphasis needs to be put on
pro-suicide settings in future research and prevention
initiatives.
Conclusions
Recent findings on media effects indicate that suicide
portrayals across various media types, including print
media, fictional films and television series, as well as
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online media, can have both harmful and protective
effects, depending on the story focus and who the
audience is. Sensationalist repetitive portrayals of
suicide that focus on suicide methods and suicidal
acts are likely to trigger imitational suicides (Werther
effect), while stories that hightlight how to cope with
adverse circumstances and master suicidal crises are
likely to reduce suicidal ideation in some audiences
(Papageno effect). Harmful effects can be prevented by
portraying suicide consistent with media recommendations (e.g., WHO, 2017). Providing accurate information
about where to seek help, featuring stories of hope and
recovery, not describing details of suicide methods, and
refraining from sensationalizing or normalizing suicide
are, amongst others, important elements in suicide
reporting to prevent imitational suicides (WHO, 2017).
Furthermore, evidence on the Papageno effect might
inform both, suicide-related reporting and suicide
awareness campaigns. Stories of personal experience
of suicidal ideation focusing specifically on how to
overcome a suicidal crisis may be particularly useful for
preventive efforts in these areas. Reporting practices
highlighting treatment options and stories of treatment
success in addition to mortality rates have been used
for many years in other public health areas such as the
prevention of cancer and cardiovascular diseases (Till &
Niederkrotenthaler, 2014). Highlighting possibilities of
coping with suicidal ideation and managing ones lives
might help to reduce the stigma of suicidality without
running the risk of causing harm among vulnerable
individuals.

Arendt, F., Scherr, S., Niederkrotenthaler, T., & Till, B. (2018). The role of
language in suicide reporting: Investigating the influence of problematic
suicide referents. Soc Sci Med, 208, 165-171.
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En frivillig død
Anmeldt av Marthe Sunde

For de fleste er tegneserier humor, action, snakkebobler
og onomatopoetika. Enkel handling og lettbeint underholdning. Kan man virkelig skrive en tegneseriebok
om selvmord?
DET ER DETTE Steffen Kverneland har

gjort. Tegneserieskaperen har fått mye
oppmerksomhet og anerkjennelse for
sin nyeste bok, og det er ikke vanskelig å
forstå hvorfor arbeidet har vekket oppsikt.
Boka er en stor opplevelse å lese. Formatet
gjør den unik; den er både en selvbiografisk tegneserie og et gammeldags familiealbum. Dypt personlig, og langt fra lettbeint.
Forfatteren ser tilbake på tiden før,
rundt og etter farens selvmord. Selv
var han bare 18 år da det skjedde. Skal
vi dømme boka etter omslaget, er dette
en mørk og dyster fortelling. Og det
stemmer, det er sterk kost vi blir servert.
Overveldende trist og vondt. Samtidig er
det en historie som utløser flere trekk på
smilebåndet. Kontrastene mellom lys og
mørke er enorme. Det er nok det som gjør

det til en så tankevekkende historie; et
bilde på alle dimensjonene et liv består av.
Bildene er slående virkemidler. Vekslingen mellom det polykrome og det ensfargede grå. Til tider er sidene bare svarte.
De fargerike sidene har en uformell og
munter tone, fylt av fine anekdoter og
humor. Små, hverdagslige detaljer bidrar
til å krydre historien med dybde. Vi tas
med inn i familiens liv, og får et innblikk i
farens interesser og lidenskaper. Gjennom
bokas mørkere sider dras man inn i det
vonde og vanskelige. Sorg, savn og selve
døden. Det er sterkt å se og lese hvordan
forfatteren ser for seg hvordan farens siste
øyeblikk kan ha vært. Tegneserieformatet
gir muligheten til å ta leseren helt med inn
i historien han har skapt. Stemningen det
skaper gjør denne boka unik.
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Når selve selvmordshandlingen beskrives,
gjøres det et poeng ut
av at forfatteren sliter
med å se det for seg.

Formatet gir leseren et direkte innblikk i
bokas handling, og man slipper på denne
måten å lage egne mentale bilder av
hvordan den forløper. Tegneserien er på
denne måten litt nærmere film eller TV i
måten den oppleves på. Gjennom tegningene i boka kommer leseren tett inn på
selve selvmordshandlingen, der omgivelser og metode beskrives. Dette kan nok
for mange oppleves som veldig eksplisitt.
Hvor eksplisitt man bør skildre selvmordshandlinger i litteraturen, er diskutert i
dette tidsskriftet tidligere (Rekdal, 2016).
Rekdals artikkel viser til psykologspesialist Eivind Normann-Eide, som har skrevet
bok om selvmord i skjønnlitteraturen. I
en tidligere utgave av Suicidologi ble det
publisert en forkortet og redigert utgave
av hans essay «Skjønnlitterære selvmord»,

der ett sitat er særlig treffende:
«Fortellinger om selvmord kan med klokskap formidle en innsikt i det komplekse
samspill av risikofaktorer som virker inn
når et menneske står på kanten av sitt
liv» (Normann-Eide, 2016).

Selv om beskrivelsen av selvmordshandlingen i «En frivillig død» kan oppfattes
som direkte og ubehagelig for noen, fremstår helhetsbildet som veldig nyansert.
Når selve selvmordshandlingen beskrives,
gjøres det et poeng ut av at forfatteren
sliter med å se det for seg. Det blir for
sterkt. Den er en skildring sett fra utsiden,
der egne tanker og egen sorg har fått en
stor plass.
Det er langt fra en romantisering eller
sjokkfaktor over valget og handlingen.
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Å få se markeringsstrekene slik de ble
tegnet gjør leseropplevelsen nesten
i overkant virkelig
og nær.

Tvert imot skrives det veldig nyansert om
en vanskelig oppvekst og problemer på
hjemmebane. Om det som av omverdenen
ble oppfattet som et vellykket liv, men
som var sterkt preget av depresjon, angst
og rusproblematikk. I en tid der depresjon
og angst ble kalt «nerver», beskrives det at
faren hadde mye innsikt i – og kunnskap
om – egen psykisk sykdom.
Selvmordet fremstår ikke som en
impulsiv handling, men som et resultat
av langvarige psykiske plager. Forfatteren
reflekterer over dette når han snakker
om en stor trapp faren bygde på hytta:
«Var den tenkt som et monument som
skulle stå igjen etter hans kanskje allerede
planlagte død? Eller fikk han bare endelig
tid og ork til å bygge den?»
Et av de sterkeste øyeblikkene gjen-

nom fortellingen, er der det vises frem
faktiske bilder tatt av sider fra boka «Når
de beste ikke makter mer – Hvordan
hjelpe de som er deprimerte», som faren
har markert i med kulepenn. Å få se
markeringsstrekene slik de ble tegnet gjør
leseropplevelsen nesten i overkant virkelig
og nær. Man får et ekte innblikk i hvor
tung og håpløs depresjonen kan være.
Historien er dypt personlig, og preget
av sammenlikninger. I boka nærmer
forfatteren seg den samme alderen faren
hadde da han tok livet sitt. Det er tydelig
at forfatteren har reflektert over sitt eget
liv i lys av farens, noe som kanskje blir
enda sterkere når han selv har blitt far.
Sorgprosessen får stor plass, og vi får
et innblikk i hvor komplisert sorg kan
være. Særlig etter et selvmord. Hvordan

suicidologi nr 2/2019

Selv i skildringen
av det tragiske og
vanskelige, er det
et flertall av de
nostalgiske små og
gode minnene som
sitter igjen.

forfatteren takler behovet for en forståelse
som kanskje er umulig å finne: «Det er et
ubegripelig mørke i det å ville ta sitt eget
liv som jeg sannsynligvis aldri vil forstå.
Jeg har det ikke i meg.»
Etter siste side er lest, sitter denne
anmelderen igjen med en vemodig følelse.
Det føles som å ha blitt tatt med inn i
et detaljert og gjennomtenkt univers.
Forfatteren gjør en mesterlig oppgave med
å skildre de mange nyansene livet består
av. Boka er en hjertevarm og reflektert
nekrolog. Krydret med fine anekdoter,
men med en bekmørk undertone. Den
er en påminner om alt som ligger bak et
dødsfall i en statistikk; et menneske med
sine unike interesser, humor, prestasjoner
og personlighetstrekk. Selv i skildringen
av det tragiske og vanskelige, er det et

flertall av de nostalgiske små og gode
minnene som sitter igjen.
Det er bare å stille seg i kø bak de
som tidligere har kommet med lovord og
anbefalinger om å lese denne tankevekkende tegneserieboka; denne er det verdt
å oppleve.
REFERANSER
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Sjølvmord, smitte og 13 Reasons Why
Av Åse Lundegaard Mattson

SAMMENDRAG

I 2017 skjedde det uvanleg mange sjølvmord og sjølvmordsforsøk både i Trondheim og i Lillehammer. Trondheim kommune set
sjølvmordsåtferda i samanheng med tv-serien 13 Reasons Why.
Sjølvmord er eit tema som vekker sterke kjensler, og mange er
bekymra for å gjere noko som fører til potensiell smitte. Denne
artikkelen er ei usystematisk litteraturgjennomgang som belyser
tema smitte, og eg forsøkjer å svare på spørsmålet «Er det
noko med tv-serien 13 Reasons Why som potensielt kan fremme
sjølvmordståferd hos ungdom?» i lys av forskingslitteraturen.
Artikkelen viser òg til verktøy ein kan nytte for å førebyggje smitte
og følgje opp ungdom ein er bekymra for.
There was an unusually high number of suicides and suicide
attempts in Trondheim and Lillehammer in 2017. In Trondheim
municipality the increased activity in suicidal behavior seemed to
be connected to the series 13 Reasons Why. Suicide is a topic
that brings about strong feelings, and worries about clusters are
common following the suicide of an adolescent. This article is a
non-systematic literature review that seeks to shed some light on
suicide clusters. Using the literature, I will attempt to answer the
question «Are there characteristics of the TV-series 13 Reasons Why
that could potentially promote suicidal behavior in adolescents?» The
article will also suggest tools that can be used in the prevention of
clusters, and some interventions.

I MAI 2017 kunne ein lese i VG at kommunalsjefen
i Trondheim var bekymra for ein uvanleg høg
førekomst av sjølvmordsåtferd og sjølvmord (Misje
& Wold, 2017). Fleire av ungdomane har fortalt
vaksne rundt seg at dei har sett serien 13 Reasons
Why, som handlar om ei 17 år gamal jente som tek
sitt eige liv. Kommunen er bekymra for ein mogleg
smitteeffekt, og sender ut eit brev med oppmoding
til foreldre som har born i grunnskulen om å bry
seg, støtte born og unge rundt seg, samt informasjon om kor ein kan få hjelp. Same månad melder
VG at det i Lillehammer har skjedd tre sjølvmord
og eit sjølvmordsforsøk blant elevar i vidaregåande
skule, i løpet av kort tid (Røed, 2017). Lillehammer
kommune set ikkje saken i samanheng med det
som har skjedd i Trondheim eller med Netflixserien, men dei er bekymra for smitte.
I kraft av mi stilling som psykolog ved
Ressurssenter om vald, traumatisk stress og
sjølvmordsførebygging (RVTS) har eg kurs om
sjølvmordsførebygging for helsepersonell, og får
ofte spørsmål om smitte. Sjølvmord er eit tema
som vekker sterke kjensler, og mange er redde for
å gjere vondt verre dersom ein gjer noko feil. Når
det har vert tilfelle av potensiell smitte blir mange
ekstra bekymra, og mange vegrar seg i ennå større
grad for å ta i temaet. Denne redsla kan i verste fall
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bidra til at hjelparar blir handlingslamma, og at ungdom
ikkje får den hjelpa dei treng.
Men kan sjølvmord smitte? Og kor bekymra bør ein
eigentleg vere for det? Er det grunn til å vere bekymra
dersom nokon har sett serien? Kor open og direkte
kan og bør ein vere med ungdom som ein er bekymra
for? Kva bør ein gjere dersom ein er bekymra? Dette er
nokre av spørsmåla eg ynskjer å ta opp i denne artikkelen, der eg svarar på spørsmålet: Er det noko med tvserien 13 Reasons Why som kan fremme sjølvmordsåtferd hos
ungdom? Merk at eg ved denne spørsmålsformuleringa
avgrensar meg frå å diskutere potensielt beskyttande
faktorar ved tv-serien. Eg utelukkar ikkje at det kan
vere ting ved serien som har beskyttande effekt når det
gjeld sjølvmordsåtferd. Ein kan til dømes tenkje seg at
auka merksemd i media om sjølvmordsproblematikk
kan føre til at vaksne i kontakt med ungdom søkjer
meir kunnskap om tema, blir meir medvitne på risikofaktorar, og søkjer kunnskap om korleis ein kan kome
i kontakt med sårbar ungdom. Ein kan òg tenkje seg at
det fører til at informasjon om kor ein kan få hjelp blir
meir tilgjengeleg.
I denne artikkelen går eg heller ikkje inn på etiske
utfordringar knytt til kunstnariske medieframstillingar av sjølvmord og mogleg smitte. Eg tar heller
ikkje stilling til om auka i sjølvmordsåtferda som vart
rapportert i Trondheim og Lillehammer kan karakteri-

serast som smitte, som eit resultat av eksponering for
tv-serien. Målet med artikkelen er å drøfte om det finst
karakteristika ved tv-serien 13 Reasons Why som kan
påverke særleg sårbar ungdom, sett i lys av litteratur
om smitte og eigen erfaring. Eg har nytta ein usystematisk litteraturgjennomgang, med utgangspunkt i
referanselista til artikkelen «Selvmord blant ungdom
– er det smittsomt?» (Ystgaard, 1997), supplert med
søk på Google Scholar etter nyare artiklar om tema.
Reviews- og metaanalysar har fått prioritet framfor
enkeltstudium. Artikkelen omhandlar berre smitte
relatert til sjølvmord og sjølvmordsåtferd, og avgrensar
seg frå smitte av sjølvskading utan suicidal hensikt.
Smittar sjølvmord? Metodologiske utfordringar
knytt til studie av smitte
I ein artikkel om smitte frå fiksjonelle framstillingar av
sjølvmord skriv Gould, Jamieson og Romer (2003) at
smitte etterkvart er eit så godt dokumentert fenomen at
«the existence of suicide contagion should no longer be
questioned» (s. 1273). I den følgjande delen av artikkelen
kjem eg til å greie ut om metodologiske utfordringar
i forsking på smitte, og drøfte om det som finst av
evidens er tilstrekkeleg til at ein kan trekke ei så sterk
konklusjon som Gould et al. gjer i sitatet over.
I ei nyare metaanalyse av 20 studie om smitte frå
fiksjonelle framstillingar av sjølvmord konkluderer
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Ferguson (2019) med at dei overordna resultata «[…]
did not support a relationship between fictional media
portrayals of suicide and suicide behaviors, thoughts
or depressed mood among consumers» (r = .034, ns) (s.
1182). Han finn ein signifikant smitteeffekt av studiar
som baserer seg på data på gruppenivå (p = .016),
bivariate korrelasjonsstudie (p = .001) og studie om
heavy metal (p .015), men effektstorleikane er jamt
over små (hhv. r =.101, .234 og .099), og blir mindre
når ein korrigerer for publikasjonsbias (hhv. rχ = .077,
.049 og .023). Ferguson peiker på at studiar som har
undersøkt smitte i stor grad baserer seg på pre-post
studie med data på gruppenivå eller spørjeundersøkingar, som begge har sine metodologiske utfordringar.
Det er til dømes vanskeleg å kontrollere for alle
utanforliggande variablar i både spørjeundersøkingar
og i pre-post studiar. Dette er eit krav for å påvise
ei årsakssamanheng mellom det å bli eksponert for
tematikken sjølvmord og ei auke i sjølvmordsåtferd.
Ferguson peiker òg på moglege tredje variablar som
ei utfordring i feltet: ein kan t.d. tenkje seg at dei
som er meir opptekne av tema sjølvmord, eller som
er sjølvmordsnære, i større grad søkjer ut medium
som omhandlar tema. Ein anna utfordring er at studie
som påviser ei korrelasjon mellom eksponering for
sjølvmord og auke i sjølvmordsåtferd kan ha fanga opp
tilfeldige variasjonar i sjølvmordstal.
I ein artikkel om smitte på undergrunnen i Wien,
viser Etzersdorfer og Sonneck (1998) til fleire studiar
som har påvist ein assosiasjon mellom sjølvmord i
massemedia, i fiksjon, og drap, og ei auke i åtferd i
kort tid etterpå. Forfattarane påpeiker at «dei fleste
av dei ovanfornemnde studiane starta etter auka i
sjølvmordsåtferd eller antok at imitasjonsåtferd hadde
skjedd, og forsøkte retrospektivt å finne ei imitasjonseffekt» (s.68, eigen omsetjing). Det kan dermed
tenkast at mange av døma ein har på smitte baserer
seg på lite representative medieframstillingar. I denne
samanheng ynskjer eg å trekke fram at det sjølv om
det finst ei rekke studiar som har dokumentert ein
assosiasjon mellom eksponering for sjølvmord (anten
i massemedia, i fiksjon eller gjennom geografisk eller
sosial nærleik) og ei påfølgande auke i sjølvmordsåtferd,
så finst det òg ei rekke studiar som ikkje finn den same
assosiasjonen, eller til og med finn at media kan ha ei
positiv påverknad på sjølvmordsåtferd (sjå mellom anna
Ferguson, 2019, s.1180; Gould, Wallenstein & Davidson,
1989; Gould, Jameson & Romer, 2003; Haw, Hawton,
Niedzwiedz, & Platt, 2013; Niederkrotenthaler et al.,
2012; Ystgaard, 1997; Sinyor et al., 2018; Stack, 2005, for
forskingsoppsummeringar av kva som kan hemme og
fremme smitte). Ferguson påpeiker òg dette i si metaanalyse: «It may be that there are some incidents in
which studies appear to rise after one show, but do not
after another, or even appear to decline (indeed, the
full record of aggregate studies supports this pattern).»
(s. 1184). Eg kjem til å drøfte studie som har forsøkt å

forklare desse kontrasterande funna i meir detalj i
avsnittet «Sjølvmord og smitte i media: mass clusters».
Ei anna utfordring innanfor fagfeltet er at ein ikkje
har einast om ein definisjon av kva smitte er. I ein
review av lokalt avgrensa smittefenomen (såkalla point
clusters) påpeiker Niedzweidz et al. (2014) at det finst
lite forsking på fenomenet, og at forskinga som finst er
prega av ein manglande eintydig definisjon av smitte.
Av studiane Niedzweidz et al. undersøkte, hadde mindre
enn ein tredjedel definert smitte, og det var stor grad av
variasjon i dei ulike definisjonane. Det var variasjon i
tidsperioden ein undersøkte, samt korleis ein avgrensa
smitteeffekten geografisk. Det var òg variasjon i talet
sjølvmord ein inkluderte i eit cluster, og om ein berre
såg på gjennomførte sjølvmord, eller òg inkluderte
annan sjølvmordsåtferd. Dette gjer det utfordrande å
konkludere om ei auke i sjølvmord etter eksponering
for tematikken er smitte.
Samla sett gjer desse metodologiske utfordringane
at det – som Ferguson (2019) påpeiker – er viktig at
«[…] individuals exercise caution in public statements
linking suicide-themed fictional media to suicide
contaigon as data may not be able to support such
claims» (s. 1178). I denne artikkelen kjem eg likevel til
å trekke fram element ved tv-serien 13 Reasons Why,
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som eg med grunnlag i eksisterande litteratur tenkjer
kan fremje smitte. Eg ynskjer å understreke at det ikkje
betyr at eg hevder at det er ei årsakssamanheng mellom
det å ha sett serien og eventuell sjølvmordsåtferd hos
sårbar ungdom. Ein kan heller ikkje trekke slutningar
om årsakssamanheng i ein enkeltsak på bakgrunn av
data på gruppenivå.
Men sjølv om ein
Det finst fleire døme
ikkje har påvist ei
årsakssamanheng
på at media kan vere
tenkjer eg det, i lys
ein viktig aktør både
av dei mange assonår det gjeld å auke og siasjonane ein har
funnet i litteraturen
redusere førekomsten
(sjå avsnitta under),
av sjølvmord.
samt eigne erfaringar
som psykolog ved
RVTS Vest, er god
grunn til å behandle smitteproblematikken som eit reelt
fenomen, og ta den på alvor. Dette betyr mellom anna å
ta høgde for at sårbar ungdom kan bli negativt påverka
av å sjå denne serien, ha gode rutinar for å fange dei
opp, vere trygg nok til å kunne snakke om temaet, samt
å kunne gje hjelp der ein tenkjer det er naudsynt.
To typar smitte: mass- og point clusters
Det finst etterkvart mykje forsking som viser ein
samanheng mellom enkelte typar eksponering for
sjølvmord og ei auke i førekomst kort tid etter denne
eksponeringa (sjå mellom anna Gould, Wallenstein &
Davidson, 1989; Gould, Jameson & Romer, 2003; Haw,
Hawton, Niedzwiedz, & Platt, 2013; Niederkrotenthaler
et al., 2012; Ystgaard, 1997, Sinyor et Al., 2018; Stack,
2005, for oppsummeringar). Innanfor forskinga har ein
skilt mellom to ulike smittefenomen: såkalla mass- og
point clusters. Ved mass clusters ser ein ei opphoping av
sjølvmord i kort tid etter sjølvmord har vert tematisert i
media (Niederkrotenthaler et al., 2012; Stack, 2005). Ved
point clusters er det snakk om ein meir lokalt avgrensa
smitteeffekt, der det skjer uvanleg mange sjølvmord
i løpet av relativt kort tid, innanfor same geografiske
område eller innanfor same sosiale omgangskrins
(Gould et al., 1989; Haw et al., 2013; Niedzweidz et al.,
2014; Robinson et al., 2016; Swanson & Colman, 2013).
I den neste delen av artikkelen vil eg gjere greie for
forskinga på desse to typane smittefenomen, samt
skildre faktorar ein antar hemmar og fremmar smitte.
Eg vil òg gjere greie for teoriar om korleis sjølvmord
smittar, samt kven ein har funnet å vere mest sårbar for
smitteeffektar.
Sjølvmord og smitte i media: mass clusters
Det finst fleire døme på at media kan vere ein viktig
aktør både når det gjeld å auke og redusere førekomsten av sjølvmord. Det finst mellom anna fleire døme
på medieomtale av kjendisar som tek livet sitt (Stack,
2005; Niederkrotenthaler et al., 2012), spesifikke

sjølvmordsmetodar (Etzersdorfer, Voracek & Sonneck,
2001; Marzuk et al., 2015) og plassar der fleire tek livet
sitt (Bateson, 2012; Etzersdorfer & Sonneck, 1998),
som kan føre til ei auke i sjølvmord kort tid etter
medieomtalen, samt at fleire dreg til same stad eller vel
same metode. Ein av dei første omtalane av fenomenet
smitte finn ein hos Phillips (1974), som skildra den
såkalla Werther-effekten, kjent som imitasjonssjølvmord. For meir enn 200 år sidan skreiv Goethe
boka «Den unge Werthers lidelser», der hovudpersonen
Werther tek sitt eige liv. I kjølvatnet av denne boka
tok ein rekke unge menn livet sitt på same måte som
Werther. Mange av dei hadde kledd seg i liknande
klede, og ein fann eksemplar av boka hos avdøde.
Eit anna døme på dette er talet på sjølvmord i
undergrunnen i Wien på 80-talet (Etzersdorfer &
Sonneck, 1998). Når undergrunnen først opna vart den
ifølgje Etzersdorfer og Sonneck sett på som ein akseptabel måte å ta sitt eige liv på, samtidig som at media
omtalte desse sjølvmorda hyppig, på ein dramatisk
måte. Den austerrikske foreining for sjølvmordsførebygging utvikla retningslinjer for å omtale sjølvmord i
media, samtidig som ein satt i gang ein sjølvmordsførebyggande mediekampanje i midten av 1987. Dette førte
til at media endra sin måte å rapportere sjølvmorda
på, og ein såg ein 84,2 prosent nedgang i sjølvmord på
undergrunnen i andre halvdel av 1987 (frå n = 19 til n =
3). Ein fann ingen auka bruk av andre metodar under
forskingsperioden, og forskarane konkluderer med
at den mest sannsynlege forklaringa for nedgangen i
sjølvmord og sjølvmordforsøk er endringa i medierapportering. Etter den skarpe nedgangen heldt tala seg
stabilt lave fram til 96.
Det finst fleire døme på at omtale av sjølvmord
i media er assosiert med ei auke i sjølvmord i kort
tid etter medieomtale (Niederkrotenthaler et al.,
2012; Stack, 2005). I ei metaanalyse av sjølvmord hos
kjendisar i media fann Niederkrotenthaler et al. (2012)
ei lita auke (effektstørrelse på 0.26) i sjølvmord ein
månad etter medieomtale, samanlikna med månaden
før. Effekten auka når ein knyta reportasjen opp mot
regionen sjølvmordet skjedde i (0.64 for Nord Amerika,
0.58 for Asia, 0.36 for Australia og 0.68 for Europa).
Niederkrotenthaler et al. (2010) fann liknande effektar
for region i sin studie av austerrikske avisartiklar om
sjølvmord.
Det finst òg evidens for at ansvarleg medieomtale
av sjølvmord kan førebygge sjølvmord (Gould et al.,
2003; Niederkrotenthaler et al., 2010; Stack, 2005), samt
fremme hjelpsøkeåtferd (Sinyor et al., 2018). Forskarar
har undersøkt kvifor enkelte typar medieframstilling
av sjølvmord er assosiert med ei auke i sjølvmord,
medan andre typar framstilling ikkje fører til ei auke,
og i enkelte tilfelle til og med kan føre til ein reduksjon
i sjølvmordstal, eller ei auke i hjelpsøkeåtferd. I sin
review av reportasjar om sjølvmord i media, fann Stack
(2005) at ekte historier om sjølvmord, særleg sjølvmord
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hos kjendisar i underhaldningsbransjen og politikarar,
hadde større sannsyn for imitasjonseffekt enn fiksjonelle framstillingar. Han fant òg at dersom reportasjen
fokuserte på negative aspekt av sjølvmordet (t.d. fysiske
konsekvensar av sjølvmordshandlinga eller smerte, å
framheve at sjølvmord er galt, eller trekke fram løysingar og alternative handlingsmønstre til sjølvmord)
minka sannsynet for imitasjonseffekt med 99 %.
Liknande konklusjonar finn ein i ei studie av avisartiklar i 13 større aviser som vert distribuert i Toronto frå
2011–2014 (Sinyor et al., 2018). Desse forfattarane fann
ei samanheng mellom auke i sjølvmord 7 dagar etter
publikasjon, og artiklar der ein skildra sjølvmordet som

Det er konsensus i nasjonale og
internasjonale retningslinjer om at
å presentere nøktern kunnskap om
sjølvmord, samt råd om kor ein kan
få hjelp, ikkje er assosiert med ei auke
i sjølvmord.
uunngåeleg, ved sjølvmordsmetodane kveling (unntatt
ved kvelding med eksos) og hopping, i artiklar der ein
skreiv om sjølvmordspaktar, eller der ein hadde ei
overskrift som inkluderte metoden. Dei fann ei reduksjon i sjølvmord for artiklar der ein inkluderte ugunstige
trekk, der ein nemnte metodane jernbane, kutting eller
stikking, eller der ein skreiv om mord-sjølvmord.
Niederkrotenthaler et al. (2010) analyserte 497 avisartiklar i austerriksk media i ein halvårsperiode, og fann
at reportasjar om sjølvmordstankar utan påfølgjande
sjølvmordsåtferd, der ein framheva korleis ein kunne
mestre kriser, var assosiert med ei nedgang i sjølvmord
veka etter reportasjen. På den andre sida fann dei at
artiklar der ein presenterte ekspertkommentarar og
epidemiologisk kunnskap om sjølvmord, hang saman
med ei auke i sjølvmord. Det er konsensus i nasjonale
og internasjonale retningslinjer om at å presentere
nøktern kunnskap om sjølvmord, samt råd om kor ein
kan få hjelp, ikkje er assosiert med ei auke i sjølvmord
(Helsedirektoratet, 2017). Presseetiske retningslinjer
anbefaler at ein både presenterer fakta om sjølvmord
og kor ein kan få hjelp i reportasjar om tema (Norsk
Presseforbund, 2006; World Health Organization,
2008). Dette funnet ser dermed ut til å så tvil om desse
anbefalingane, men i ein vidare analyse av materialet
fant ein at artiklar som innehaldt ekspertkommentarar
og epidemiologisk kunnskap om sjølvmordsførebygging
i større grad innehaldt element forbunde med sensasjonalistiske og tabloidiserte framstillingar av sjølvmord.
Forskarane fant at særleg reportasjar som innehaldt
epidemiologisk kunnskap om sjølvmord hadde ei høg

grad av innhald skildra som skadeleg i presseetiske retningslinjer. Forfattarane skriv at «expert opinions seem
to be used as a means of giving an air of seriousness to
reporting, but at the same time tend to be embedded in
an unfavorable, sensationalist context» (s. 241). I desse
artiklane brukte ein statistikk om sjølvmord på ein
tabloid måte. Den negative effekten av ekspertkommentarar og epidemiologisk kunnskap kan dermed skuldast
ei samanblanding av skadeleg og beskyttande materiale,
heller enn ekspertkommentarane og den epidemiologiske kunnskapen om sjølvmord sjølv.
Det er òg funne smitteeffektar av fiksjonelle
framstillingar av sjølvmord i media (sjå t.d. Gould,
Jameson & Romer, 2003, s. 1271–1272). I ei studie av
paracetamoloverdose etter ein episode av tv-programmet Casualty, fann Hawton et al. (1999) ei 17 % auke i
paracetoverdosar i britiske legevaktar og psykiatriske
teneste i veka etter tv-programmet gjekk på lufta, og
9 % auke veka etter. Forskarane intervjua 32 pasientar som oppsøkte helsehjelp grunna paracetoverdose
den første veka etter programmet. Tjue prosent sa at
programmet hadde påverka avgjerda deira om å ta ei
overdose, og 17 % sa det hadde påverka valet av metode.
I ei metaanalyse av smitte frå fiksjonelle framstillingar
av sjølvmord konkluderte imidlertidig Ferguson at data
ikkje støtter teorien om at fiksjonelle framstillingar av
sjølvmord smittar (2019). Ferguson påpeiker mellom
anna sprikande funn når det gjeld smitte, men det er
viktig å merke seg at han ikkje har gjort ei analyse av
innhaldet i dei ulike framstillingane av sjølvmord. Dette
ville vert interessant for å sjå om ein finn ei liknande
effekt som Stack (2005) og Sinoyr et al. (2018) som ein
fann mellom reduksjon i sjølvmord og fokus på negative eller ugunstige karakteristika i reportasjane om
temaet. Det er behov for å replisere desse funna, samt å
undersøke nærmare kva faktorar som hemmar og fremmer sjølvmordsåtferd etter at temaet har vert i media.
Sjølvmord og smitte i lokalsamfunn: point clusters
Ein anna type smitteeffekt er når eit sjølvmord i eit
lokalsamfunn eller eit geografisk avgrensa område,
fører til fleire sjølvmord eller meir sjølvmordsåtferd
kort tid etter det første dødsfallet. I nyare forsking
har ein utvida konseptet om geografisk nærleik til å
inkludere sosial nærleik (sjå mellom anna Niedzweidz
et al., 2014). Tilgangen til internett og sosiale medium
gjer at mange unge som slit kan finne kvarandre over
store avstandar. I jobben min kjem eg i kontakt med
hjelparar som fortel om ungdom som deler erfaringar
med og bilete av sjølvskading, sjølvmordsforsøk, og i
enkelte tilfelle gjennomførte sjølvmord, med kvarandre
gjennom sosiale media. Sjølvmordsåtferd og sjølvmord
kan dermed ha konsekvensar langt utover lokalsamfunnet. Av denne grunn anbefaler Niedzweidz et al. (2014)
at ein brukar følgjande definisjon frå Larkin og Beatrais
(2012): «a series of three or more closely grouped
deaths within 3 months that can be linked by space or
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social relationships» (s. 2012). Denne definisjonen tek
høgde for sosiale relasjonar, og avgrensar seg ikkje til
ein geografisk stad. Forfattarane føreslår vidare at ein
samanheng mellom tid og geografisk nærleik berre er
naudsynt dersom ein ikkje har haldepunkter for sosiale
relasjonar mellom dei avdøde, og at det er tilstrekkeleg
med næreleik i tid i dei tilfella der ein har sterke
haldepunkter for at personane kjende kvarandre. Det å
kjenne nokon som tar livet sitt er assosiert med ei auka
risiko for gjennomført sjølvmord (Swanson & Coleman,
2013), uavhengig av fysisk nærleik.
Som allereie nemnt påpeiker Niedzweidz et al.
(2014) at det finst lite forsking på fenomenet, og at
forskinga som finst er prega av ein manglande eintydig
definisjon av denne type smitte. Dette gjer det vanskeleg
å samanlikne resultat på tvers av studiar.
Korleis smittar sjølvmord?
Det finst fleire teoriar om kvifor sjølvmord smittar,
men lite evidens (sjå t.d. Haw et al., 2013 for ei utgreiing av ulike psykologiske mekanismar). For at eit
sjølvmord skal smitte må ein først anten indirekte (t.d.
via media) eller direkte (t.d. ved at nokon dei kjenner)
ha opplevd at nokon tek livet sitt. Imitasjon i kombinasjon med modellering gjennom sosial læringsteori

er den vanlegaste teoretiske forklaringa på kvifor
sjølvmord smittar. Ved imitasjon har ein vert eksponert
for ein modell, og ein kopierer ofte, men ikkje alltid,
sjølvmordsmetoden (Niederkrotenthaler et al., 2012).
Imitasjon blir kalla copy-cat sjølvmord eller Werthereffekten. Imitasjonseffektane blir sterkare dersom
ein sjølv opplever å ha like eigenskapar eller slit med
liknande ting som personen som tek livet sitt (Stack,
2005; Niederkrotenthaler et al., 2012). Effektane er òg
sterkare dersom den som tek livet sitt er ein person
ein ser opp til (t.d. ein kjendis), og dersom personen
og sjølvmordet blir glorifisert i ettertid. Innanfor
sosial læringsteori tenkjer ein at sjølvmordet blir ein
modell som viser sjølvmord som ei akseptabel løysing på eit personleg problem hos ein særleg sårbar
eller sjølvmordsnær. Sterkt eksponerte og godt likte
kjendisar blir dermed særleg potente modellar. Stack
(2005) påpeiker òg at enkelte typar mediedekning av
eit sjølvmord kan forsterke kjensler ein person allereie
har rundt eit sjølvmord. Dersom reportasjen fokuserer
på dei vanskane personen hadde, og desse liknar på det
den sjølvmordsnære personen strever med, kan dette
vere med på å legitimere sjølvmord og fjerne hemningar
hos dei som allereie tenkjer på det.
Ein annan teori om kvifor sjølvmord smittar er via
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‘assortative relating’ (Joiner, 1999, som sitert i Haw et
al., 2003). Innanfor dette rammeverket smittar ikkje
sjølvmord på grunn av sosial læring eller imitasjon, men
fordi folk har ein tendens til å omgåas andre menneske
som er like ein sjølv. Når det skjer eit sjølvmord i eit
område vil det mest sannsynleg bu andre i området som
har liknande sosiodemografiske variablar, og som difor
har liknande sårbarhetar, og dermed liknande risiko
for sjølvmord som den som tok livet sitt. Dette kan ein
sjå døme på når sårbar ungdom omgås annan sårbar
ungdom, eller ved sjølvmord på ei psykiatrisk avdeling.
Kven er mest sårbar for smitteeffektar?
Ein har undersøkt point clusters i ulike settingar: psykiatriske sjukehus, skolar (Callahan, 1996), fengsel, i urbefolkning, og i den generelle befolkninga (Niedzweidz
et al., 2014). Det ser ut til å vere ein høgare risiko for
fleire sjølvmord over eit kortare tidsrom i institusjonar.
I ei overvekt av studiane fann ein at unge vaksne under
35 hadde størst risiko for å bli påverka. I USA fann ein at
ungdom og unge vaksne hadde 2–4 gonger større risiko
enn vaksne (Gould, Wallenstein, & Kleinman, 1990, som
sitert i Niedzweidz et al., 2014).
Når det gjeld kjønn ser ein same mønster som
sjølvmordsåtferd elles: fleire menn enn kvinner gjennomfører sjølvmord, medan kvinner har fleire forsøk
(FHI, 2015; Haw et al., 2013). I ein litteraturgjennomgang av risikofaktorar og mekanismar for smitte, fann
ein at det å vere mann, ungdom, ha ein historie med
rusmisbruk, sjølvskading eller ei psykisk liding, auka
risikoen for å bli påverka av smitte (Haw et al., 2013). I
cluster med berre kvinner var det meir sjølvskading og
sjølvmordsforsøk, medan det var snakk om gjennomførte sjølvmord i cluster med berre menn. Ein veit
likevel ikkje om dette er generelle risikofaktorar for
sjølvmord, eller om desse risikofaktorane er spesifikke
for smitte.
I eit innlegg på NSSF sin 10. nasjonale konferanse
om selvmordsforskning og -forebygging presenterte
Robinson (2019) modellen «circles of proximity» (sjå
figur 1):

Geografisk
nærleik

Sosial
nærleik

Psykologisk
nærleik

Denne modellen skildrar sårbarhet for smitte som eit
resultat av geografisk-, sosial- eller psykologisk nærleik.
Med geografisk nærleik meiner ein fysisk avstand til
sjølvmordet, t.d. å vere den som finn avdøde, eller ved
at ein blir eksponert for følgjene av sjølvmord t.d. ved
å vere elev på same skule. Med sosial nærleik meiner
ein at ein har ein relasjon til avdøde. Med psykologisk
nærleik meiner ein i kva grad personen relaterer seg
til avdøde, t.d. gjennom kulturelle eller subkulturelle
forbindingar, t.d. at både avdøde og den sårbare har vert
mobba, eller at ein ser på seg sjølv som i same livssituasjon som avdøde. Denne modellen kan vere nyttig i
samtalar med born og unge som ein er bekymra for, då
den gir ein peikepinn på område som kan vere nyttige å
kartlegge hos sårbar ungdom.
Heldigvis er smitteeffekter relativt sjeldne. Ein
estimerer at 1–2 % av sjølvmord hos ungdom generelt
kan forklarast utelukkande med smitteeffektar, med
variasjon frå mindre enn 1 % til 13 % (Gould, Wallenstein,
& Kleinman, 1990, som sitert i Haw et al., 2013). I ei
nyare studie frå Australia fann Robinson et al. (2016) at
cluster utgjorde 5,6 % av alle sjølvmorda blant ungdom,
og 2,3 % av alle sjølvmord blant vaksne.
Kva er det med tv-serien 13 Reasons Why som kan
fremme sjølvmordståferd hos ungdom?
Netflix og serieskaparane argumenterer for at serien
er med på å bidra til openheit, debatt og å fjerne tabu,
medan fagpersonar har kritisert serien for å mellom
anna ikkje ta omsyn til forsking og kunnskap om
sjølvmord, og ikkje fokusere nok på hovudpersonen
sine psykiske vanskar. Serien har blitt kritisert for å
vere ei urealistisk skildring av eit sjølvmord. Om ein
leitar litt rundt på nettet så finn ein blogginnlegg frå
fleire som har sett serien, og som identifiserer seg sterkt
med hovudpersonen. I framstillingar av sjølvmord
der sjølvmordet blir presentert som ei løysing på eit
problem, er dette ein risikofaktor for smitte.
13 Reasons Why skildrar ei ung jente som føler
seg utstøtt, som nettopp har flytta til byen, og som
strever med å skape seg eit nettverk av nære venner.
Ho opplever konfliktar som fører til brot i relasjonar
til dei rundt ho, og fleire belastande livshendingar
som mobbing og valdtekt. Ho snakkar i liten grad med
dei rundt seg om vanskane ho opplever, verken med
vaksne eller jamnaldrande. Serien illustrerer holet ein
sjølvmordsnær ungdom kan falle ned i på ein måte
som potensielt kan fremme identifikasjon med hovudpersonen. Eg tenkjer dermed serien kan legge grobotn
for ei imitasjonseffekt blant enkelte unge som har
det vanskeleg, og som samtidig identifiserer seg med
hovudpersonen.
Anne Freuchen et al. (2012; Freuchen & Grønholt,
2013) har forska på norske born under 15 år som tok
livet sitt. Sjølv om hovudpersonen i 13 Reasons Why
er eldre enn borna Freuchen forska på har ho fleire
fellestrekk med desse borna. Hos eldre born ser ein
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ofte meir typiske risikofaktorar for sjølvmordsfare:
psykiske lidingar, rusmisbruk, vanskar i familie, brot i
nære relasjonar, alvorleg sjukdom, samt sjølvskading
og tidlegare sjølvmordsforsøk (Folkehelseinstituttet,
2015), men Freuchen et al. (2012) fann at depresjon og
andre psykiske lidingar var mindre vanleg hos borna
enn det er hos eldre ungdom og vaksne som tek livet
sitt. Fleire av borna ho studerte var triste og viste teikn
på sub-terskel depresjon, men berre 20 % som hadde ei
diagnostiserbar psykisk liding. Ho fann òg at ein større
del av borna som tok livet sitt hadde opplevd eit vondt
tap eller hadde vert i ein konfliktsituasjon dei ikkje
klarte å løyse forut for sjølvmordet, samanlikna med
borna ho studerte som ikkje tok livet sitt. Ho fann òg at
desse borna i mindre grad snakka med foreldra sine om
ting som var vanskelege i liva deira. Borna som tok sitt
eige liv vart ofte skildra som ‘sårbare’ av foreldra sine. I
13 Reasons Why er det ikkje tydeleg om personen har ei
diagnostiserbar psykisk liding. Sjølvmordet ser i serien
ut til å vere eit resultat av fleire belastande livshendingar, og ein utforskar i liten grad om det har ført til ei
psykisk liding som ein kunne fått hjelp for.
13 Reasons Why er sentrert rundt ei rekke kassettar
der hovudpersonen har dedisert ein kassett til kvar
person ho meiner er medverkande årsak til sjølvmordet. 43 % av borna i studien til Freuchen og Grøholt
(2013) skreiv sjølvmordsbrev. Desse breva skilte seg frå
innhaldet i kassettane i 13 Reasons Why ved at hemnmotivet var lite framståande. Freuchen og Frøholt fann
at borna i stor grad tok ansvar for valet dei hadde tatt,
og uttrykte kjærleik til dei etterlatne, samt viste ei indre
smerte og sårheit over valet dei hadde tatt. Døme på
utsegn ho fann i breva ho studerte var: «Du betyr alt for
meg», «det er betre om eg er død», «eg er lei meg for at
eg var slem med deg», og «dette gjer like vondt for meg
som det gjer for deg» (s. 7).

I vårt arbeid med sjølvmordsførebygging legg me sterk
vekt på mestring og håp, at mange vanskelege situasjonar er forbigåande, og at ein kan få hjelp til andre
mestringsstrategiar i tilfella der dei ikkje er det. Det
som kan vere uheldig med denne serien er at den retter
seg mot den gruppa som antakeleg er mest sårbare
for smitteeffektar: born og unge (Robinson et al., 2016;
Gould, Wallenstein, & Kleinman, 1990, som sitert i Haw
et al., 2013), og det kan for mange vere lett å kjenne seg
att i hovudpersonen sine vanske. I tillegg viser serien
at hovudpersonen blir møtt på ein lite hensiktsmessig
måte når ho fortel ein vaksen på skulen om det ho
strevar med. Hos sårbar ungdom som kjenner seg åleine
kan dette sende eit signal om at det ikkje er hjelp å få.
Dette bodskapet, i kombinasjon med sterke, emosjonelle
situasjonar mange born og unge kan kjenne seg att i,
tenkjer eg kan auke faren for smitteeffektar. I tillegg
til dette bryt serien med god pressefaglig etikk (World
Health Organization, 2008; Norsk Presseforbund, 2006),
og viser i grafisk detalj korleis ein kan ta livet sitt. Ein
kan drøfte om underhaldningsprogram er underlagt
pressefaglige etiske retningslinjer, men samanhengen
mellom å vise sjølvmordsmetode og ei auke i bruk av
same metode er godt dokumentert, så eg tykkjer likevel
det er verdt å reflektere rundt kor stor grad av detaljar
som er naudsynt for å få fram eit kunstnarisk poeng
versus potensielle negative effektar. 13 Reasons Why
vart opprinneleg publisert som bok i 2007, utan at boka
genererte like mykje mediemerksemd med tanke på
smitte. Det finst mange kunstnariske framstillingar
av sjølvmord som ikkje er assosiert med smitte. Som
tidlegare nemnt har ein noko kunnskap om kva type
innhald i medieframstillingar som hemmar og fremmar
smitte, men langt frå nok til at ein kan trekke skarpe
konklusjonar om kvifor enkelte eksponeringar for
enkelte personar eller grupper, på enkelte tidspunkt,
ser ut til å henge saman med ei auke i sjølvmordsåtferd,
medan andre ser ut til å ikkje gjere det. Det ser òg ut til
å vere store individuelle forskjellar med tanke på korleis
ungdom reagerer på innhaldet i serien. For enkelte kan
det til og med tenkast at det fører til positive endringar.
I eit intervju med forfattaren av boka på ei bloggside
fortel han om henvendingar frå ungdomar som har lest
boka som blir klar over måtar hovudpersonen kunne ha
handla annleis i situasjonen (Biedenham, 2015):
«They really pick up on who she was pushing away,
even if she didn’t know it at the time, and we only
know, as readers, that that person cares about her. One
of the greatest emails I got was from this 14-year-old
girl who was in that position, and said at one point she
got so upset at Hannah because she identified with her,
because she wanted her to live. At some point, she had
to turn it around and say, ‘Okay, I can’t be upset with
her when I’m doing the same thing.’»

Ein skal vere varsam med å dra konklusjonar frå
enkelthistorier, men denne fråsegna viser at risiko for,
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og beskyttelse frå, smitte ved sjølvmord i ulike typar
media er eit komplisert tema. Støtte for dette finn ein i
ei undersøking av internettsøk om tema sjølvmord før
og etter 13 Reasons Why hadde premiere på Netflix.
Ayers et al. (2017) fann ei samla auke på 19 % 19 dagar
etter premieren. Den største auka var søk relatert til
sjølvmordsåtferd (t.d. «korleis ta livet av seg sjølv»),
samt søk etter hjelpelinjer og søk relatert til folkeopplysning om sjølvmord (t.d. «sjølvmordsførebygging»).
Dette funnet indikerer at serien har hatt ulik effekt på
ulike sjåarar, og det er rimeleg å tenkje at det er stor
individuell variasjon i korleis ulike framstillingar av
sjølvmord påverkar sjølvmordsåtferd.
Implikasjonar for praksisfeltet: Korleis kan ein førebygge
smitte?
Forskinga og teori viser at smitteeffektar ikkje rammar
heilt tilfeldig. Ein tenkjer seg at det ved smitte ofte
er snakk om ei underliggande risiko for sjølvmord,
som blir ytterlegare auka ved eksponering for temaet
sjølvmord. Men denne eksponeringa aukar ikkje likt
for alle, og ein veit ikkje kva dei bakanforliggande
mekanismane som gjer at nokon får auka risiko,
medan den for andre kan vere uendra eller til og med
minke. Det kan t.d. vere at born og unge som allereie
er i risiko for sjølvmordsåtferd i større grad enn andre
born oppsøkjer materiale som omhandlar tematikken.
Det kan òg vere at personar som allereie tenkjer på
sjølvmord og blir eksponert for temaet kan få senka
terskelen for å gjere tanke om til handling. Uavhengig
av årsak tilseier erfaringane frå min jobb at mange
born og unge som slit med sjølvmordstankar ikkje
snakkar med vaksne rundt seg, og kan dermed vere
vanskelege å fange opp. Av den grunn er det viktig
å ha kunnskap om smitte, samt å ha verktøy for å
avdekke og følgje opp personar der ein kjenner på ei
dårleg magekjensle, eller der ein er usikker på korleis
personen kan ha blitt påverka av eksponering for
sjølvmord. Det er ikkje funne smitteeffektar av nøktern
og sakleg presentasjon av sjølvmord og sjølvskading
(Helsedirektoratet, 2017). Å gje informasjon til fleire
enn dei ein tenkjer er i faresona er ein viktig del av
det førebyggande arbeidet. I denne delen av artikkelen
vil eg gje eit døme på korleis ansvarleg handsaming
av sjølvmord i media kan vere med på å førebygge
sjølvmord, samt vise til verktøy for å handsame smitte
og følgje opp born og unge ein er bekymra for.
Ansvarleg handsaming av sjølvmord i media kan
førebygge sjølvmord
På bakgrunn av kunnskap om smitteeffektar har
Verdens helseorganisasjon utvikla retningslinjer for
korleis media bør omtale sjølvmord (World Health
Organization, 2008). Ein anbefaler at ein unngår
detaljerte skildringar av metode eller stad, at ein
unngår språk som sensasjonaliserer eller normaliserer
sjølvmord, at ein ikkje presenterer det som ei løysing

på problem, at ein er varsam med overskrifter og bruk
av bilete eller video, og at ein er særs varsam ved
rapportering av berømte menneske som tek livet sitt. Ein
anbefaler òg at ein nytter ein reportasje om sjølvmord til
å opplyse lesarane om at sjølvmord sjeldan er utløyst av
ein enkelt faktor, og at ein legg vekt på håp og alternative løysingar samt kor ein kan få hjelp dersom ein slit
med sjølvmordstankar.
Ansvarleg mediehandsaming: eit døme
Eit døme på at ansvarleg mediehandsaming kan
førebygge sjølvmord var då Kurt Cobain tok livet av
seg i 1994. Cobain (frontfigur i Nirvana) var ein person
mange born og unge, som på ein eller annan måte
kjente seg på utsida av samfunnet, identifiserte seg
med. Då han tok livet sitt var det mykje som låg til rette
for at smitteeffektar kunne oppstå. I ein oppfølgingsperiode på 7 veker etter sjølvmordet var det 24
sjølvmord i Seattleområdet, men berre
eitt av dei kunne
Det ser ut til at å
kategoriserast
som eit reint imiomtale sjølvmord i
tasjonssjølvmord
media kan vere både
(Jobes, Berman,
positivt og negativt,
O’Carroll, Eastgard,
& Knickmeyer, 1996).
avhengig av korleis
Det var ingen auke
ein presenterer tema.
i førekomsten av
sjølvmord samanlikna
med åra før. Eit studie
av sjølvmord blant ungdom i Australia i månaden etter
sjølvmordet fann ein reduksjon i sjølvmord i dei første
fem, ti og femten dagane etter sjølvmordet, samt inga
auke i dødsfall med den aktuelle metoden (Martin &
Koo, 1997).
Kva gjorde ein riktig her? Seattle Crisis Center
hadde ein god dialog med media, der ein oppmoda til å
skilje mellom artisten Cobain og privatpersonen Cobain.
Artisten Cobain vart presentert som ein dyktig og elska
musikar, medan ein fokuserte på at privatpersonen
Cobain hadde levd eit turbulent liv, hadde ei rekke
psykiske lidingar som førte til at han gjorde ei handling
som fekk store konsekvensar for dei etterlatne. På ei
minnestund to dagar etter sjølvmordet, der 7000 personar møtte opp, oppmuntra ein dei ramma til å ta vare
på seg sjølv og kvarandre, samt til å ta kontakt med
krisesenteret dersom ein hadde behov for det. Krisesenteret fekk ei sterk auke i henvendingar, utan at talet
på sjølvmord gjekk opp. I tillegg til dette gjekk kona til
Cobain ut i media og viste sine sterke kjensler rundt det
som hadde skjedd. Ho gav fleire intervju der ho ufiltrert
viste kva hans sjølvmord hadde gjort med henne: ho
viste sinne, bebreida seg sjølv, og var trist.
Det ser ut til at å omtale sjølvmord i media kan
vere både positivt og negativt, avhengig av korleis ein
presenterer tema. Norsk presseforbund har på sine
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nettsider publisert ein rettleiar for omtale av sjølvmord
(Norsk Presseforbund, 2006). I denne rettleiaren uttalar
Lars Mehlum (leiar for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging) følgjande: «Å fokusere på
selvmord som en utfordring for fellesskapet og som et
samfunnsproblem vi kan gjøre noe med, vil være gunstig. Det har vist seg at mer omtale av psykiske lidelser
gjør dem mindre stigmatiserende. Media må også søke
å formidle håp, som er en meget sentral dimensjon når
det gjelder selvmord» (s. 4). Det er med andre ord ingen
grunn til at media treng ha berøringsangst for temaet
sjølvmord, så lenge ein følgjer dei ovanfor nemnte
presseråda.
Verktøy for å handsame smitte
Få studiar har dokumentert effekten av tiltak for å
hindre smitte etter sjølvmord (Callahan, 1996; Cox et
al., 2012; Robinson et al., 2016). I ein litteraturgjennomgang skriv Cox et al. (2012) at følgjande strategiar
potensielt kan vere verksamme: å utvikle ein prosedyre
eller handlingsplan i lokalsamfunnet, psykoedukasjon
om sjølvmord, individual- og gruppeterapi til born og
unge som er ramma, avdekke personar som har høgare
risiko, ansvarleg handsaming i media, samt fremme
helse og velvere i samfunnet. Helsedirektoratet (2017)
har gitt ut eit rettleiande materiell for kommunane
om førebygging av sjølvmord og sjølvskading. I dette
materiellet gir dei følgjande råd:
«Samtlige tiltak som iverksettes bør gjøres i nær
samforståelse og etter avklaring foretatt med etterlatte,
der tiltakene blir iverksatt for å hindre smitte etter et
gjennomført selvmord.
• Vær oppmerksom på personer med økt risiko,
dette kan være personer:
– med psykiske plager, som direkte eller indirekte
har vært eksponert for selvmord
– som tidligere har utført selvmordsforsøk
– som har mange belastende livshendelser
– som har en nær relasjon til den som tok sitt eget liv
– som er i en situasjon at han/ hun har kranglet med
/mobbet den som har tatt sitt eget liv
• Få klarhet i de faktiske forhold og unngå
spekulasjoner og ryktespredning.
• Gi støtte til den berørte familien eller etterlatte.
• Gi nøktern informasjon, ikke bli for detaljert.
• Informer ikke om tema i store forsamlinger,
tilrettelegg for å samle personer i naturlige grupper.
• Gjør informasjon om hvor man kan motta hjelp
tilgjengelig.
• Tilrettelegg for et samarbeid med kommunens
helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten.»

I tillegg har RVTS Øst omsett og tilrettelagt ei verktøykasse for førebygging av smitte direkte knytt til serien
13 Reasons Why. Dette verktøyet kan ein finne på
rvtsost.no/aktuelt/verktoykasse-for-forebygging-avsmitteeffekter.
Dersom ein ynskjer å ta opp tema sjølvmord med
born og unge, til dømes i eit klasserom, er det anbefalt at
ein føl dei same prinsippa som dei presseetiske retningslinjene. I tillegg til dette er det viktig å skape ein kultur
på skulen der ein ikkje held på løyndomar når det gjeld
tema som sjølvmord og sjølvskading. Dette gjeld sjølv
om ein har blitt bedt om å halde det hemmeleg, og sjølv
om det kan føre til eit relasjonsbrot. Sjølvskading og
sjølvmordstankar er eit teikn på at ein ven treng meir
hjelp enn ein åleine kan gje, og det finst mange som både
kan og vil hjelpe. Skuleleiar har ansvar for at det finst
prosedyrar for korleis ein taklar denne type situasjonar.
Det er viktig å gje informasjon om kor ein kan få
hjelp. Rektorane i Trondheimsskulen gav i sitt skriv
klar og tydeleg informasjon om kor ein kan søkje hjelp
dersom ein er bekymra. I tillegg til det offentlege hjelpeapparatet har frivillige organisasjonar som Mental Helse
og Kirkens SOS hjelpetelefonar ein kan ringe.
Foreldre og pårørande har òg ei sentral rolle i det
sjølvmordsførebyggande arbeidet. Helsedirektoratet
har gitt ut nasjonale rettleiar for å ivareta etterlatne
etter sjølvmord (2011) og for pårørande (2017a). Når det
gjeld pårørande og etterlatne finst det mange frivillige
organisasjonar med god kompetanse på dette, mellom
anna Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
(LEVE), Landsforeningen for pårørende innen psykisk
helse (LPP), Pårørendesenteret, og Mental Helse for å
nemne nokre få.
Det er viktig å vere oppmerksam på og følgje opp
born og unge som har det vanskeleg. For å gjere dette
er det viktig å vite noko om vanlege risikofaktorar,
samt ha kompetanse på å gjennomføre avdekkande
samtalar. Forsking peiker i retning av at det å spørje
ungdom om sjølvmordstankar og sjølvskading ikkje
vekker tankar om å skade seg verken hos ungdom flest
eller hos risikoutsett ungdom (Dazzi et al., 2014). Eigen
klinisk erfaring tilseier at mange syns det er vanskeleg
å ta opp temaet på eigenhand, og syns det er trygt og
godt å bli spurt direkte. Det finst fleire gode verktøy
med råd til samtalar, mellom anna i det rettleiande
materiell for kommunen om førebygging av sjølvmord
og sjølvskading frå Helsedirektoratet (2017) og på
helse-vest.no/selvmord. Når det gjeld sjølvmord og
skule har RVTS Vest utvikla nettsida livetpatimeplanen.
no, der ein kan finne meir informasjon om korleis ein
kan hjelpe born og unge som skadar seg sjølv eller har
sjølvmordstankar. Utdanningsdirektoratet (2019) har òg
ei nettside med informasjon om sjølvmordsførebygging
retta mot skule. Mange lokale kriseteam har òg erfaring
med tematikken. Sjølv om smitte er eit god dokumentert fenomen finst det òg informasjon om korleis ein kan
jobbe for å førebygge og forhindre det.
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Våpnenes makt
Anmeldt av Kim Larsen

EN VIKTIG GRUNN til at jeg fattet

interesse for denne boken er
noen frapperende fakta jeg har
tenkt mye over: En av de viktigste
sakene i den offentlige debatten
på 1960-tallet var Vietnamkrigen
og forskjellige aspekter ved denne.
Det samlede amerikanske tapet var
på over 60 000 soldater. Dette er
utvilsomt et høyt antall døde. Men,
antallet som døde ved selvmord i
USA var tilsvarende i løpet av bare
to år av Vietnamkrigens varighet.
En stor andel av disse var utført
med skytevåpen. Det slo meg at det
var et voldsomt misforhold mellom
den oppmerksomhet som ble viet
de amerikanske liv tapt i Vietnam
og den som ble viet selvmordene;
selvmordene var helt fraværende
på den offentlige agenda. Min
interesse ble ytterligere forsterket ved å lese om utbredelsen av
skytevåpen som selvmordsmetode
i USA. Dersom kun en liten del av
selvmordshandlingene hadde blitt
utført med en annen metode med
lavere dødelighet, ville det alene
ha reddet mange liv. Ut fra en del
umiddelbare betraktninger rundt
bokens tittel, er det derfor lett å
fatte interesse for boken.
Anestis’ motivasjon for å
skrive denne boken er at selv om
selvmord er en av de vanligste
dødsårsakene i USA, at selvmord
skjer langt hyppigere enn drap og
at de fleste skytevåpenrelaterte
dødsfall skyldes selvmord, er det en
utbredt brist på kunnskap om disse
forholdene. I tillegg blir selvmord
stort sett ignorert i våpendebatten
i USA.
Guns and suicide. An American
epidemic er delt inn i to omtrent
like store deler; én som beskriver

problemet og én som skisserer
mulige løsninger. Forfatteren
innleder boken med å gjennomgå
statistikk og demografi som setter
selvmord inn i en kontekst av
andre dødsårsaker i USA. Året 2014
blir brukt som eksempel. I løpet
av dette året var antallet selvmord
42773, antallet døde i trafikken
32675 og antall drap 15809. Videre
ble 268 drept ved masseskytinger,
definert som hendelser der fire
eller flere personer blir beskutt. 18
personer ble drept ved terrorhandlinger. Halvparten av selvmordene
i 2014 var ved skytevåpen: 21334.
Det er hele 5525 flere enn de som
ble drept når en slår sammen
alle drapsmetoder. Dette er svært
tankevekkende og slående fakta
som igjen står i et grovt misforhold
til proporsjonene i den offentlige

Dersom kun en liten del
av selvmordshandlingene
hadde blitt utført med en
annen metode med lavere
dødelighet, ville det alene
ha reddet mange liv.
debatten. Kapittel 2 Myths and
theories about suicide baseres mye på
forfatterens lærer Thomas Joiner,
hvis interpersonlige teori om
selvmord har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Joiner operer
med kombinasjonen av følgende
faktorer: personens manglende
følelse av tilhørighet, oppfattelse av
seg selv som en byrde for andre, og
en oppøvet lavere toleranseterskel
for å skade seg selv, og han ser
disse som essensielle forutset-

ninger for at selvmord kan skje. I
kapittel 3 presenteres statistikk om
skytevåpenets rolle i selvmord, og
sammenholdes med generelle funn
fra suicidologien. Eksempelvis: ca.
90 % av de som overlever et alvorlig
selvmordsforsøk gjentar ikke
forsøket senere. Dette indikerer at
dødeligheten av selvmordsmetoden
er avgjørende, og nettopp skytevåpen har en svært høy dødelighet
sammenlignet med andre metoder.
I kapittel 4 argumenterer forfatteren for – selv om han tenker at
sammenhengen mellom psykiske
lidelser og selvmord kan være høy
– at en vil oppnå en mer effektiv
selvmordsforebygging ved å fokusere på konkret våpensikkerhet
snarere enn ved å fokusere på
forebygging eller behandling av
psykiske lidelser.
Del 2 innledes med en gjennomgang av forebyggende tiltak
på andre områder i USA, slik
som forebygging av HIV/AIDS og
lungekreft. Forekomsten av dødsfall
knyttet til disse årsakene har gått
kraftig ned. Dersom vi ser på HIV/
AIDS som eksempel, viste dødstallene en økning fra sykdommen ble
kjent på begynnelsen av 1980-tallet
og frem til en topp i 1995, med en
rate på 19,1 per 100 000, mens
raten nå er nede på 2,2. Forfatteren
tilskriver denne utviklingen særlig
til skadeforebyggende tiltak mot
konsekvenser av risikoatferd (for
eksempel tilgang på rene sprøyter
for narkomane), som ikke nødvendigvis sikter på å oppnå opphør av
selve risikoatferden. I kapittel 6 refereres det til forskning på sammenhengen mellom våpenlovgivning
og forekomst av selvmord ved
skytevåpen. I kapittel 7 gjennomgås
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sikringstiltak som ikke krever lovendringer. Forfatteren analyserer
i kapittel 8 to samfunn, Japan og
Sør-Korea, som har en meget lav
utbredelse av skytevåpen, men likevel svært høye selvmordsrater, og
hva som kan være årsaken til dette.
Videre refereres det til to konkrete
tiltak som begrenser tilgangen til
skytevåpen og deres betydelige
selvmordsforebyggende effekt. Det
første er en omfattende lovendring
i Australia i 1996, som inkluderte et
offentlig «gun buyback program»
og amnesti for innleverte våpen,
liknende det som gjentatte ganger
er blitt gjennomført i Norge siden
2003. Det andre tiltaket er en
endring av praksis i den israelske
hæren hvor soldatene ikke fikk ta
med seg tjenestevåpenet hjem. Forfatteren konkluderer slik: «Every
American should know that most
American gun deaths are suicides,
and most suicides are gun deaths»
(s. 139).
Med Guns and suicide. An
American epidemic har Michael
Anestis gitt en populariserende og
lett tilgjengelig oppsummering av
suicidologiske forskningsfunn om
skytevåpen som skulle vært langt
bedre kjent og dannet grunnlag for

informerte selvmordsforebyggende
tiltak i USA. Dersom dette hadde
vært tilfelle ville mange amerikanske liv blitt spart hvert eneste år.
Forfatterens resonnementer om
skadebegrensende tiltak overfor
risikoatferd samt begrensning
av tilgang på våpen ved mulige
lovendringer og våpensikring hviler
på to typer forskning. Det ene er
forskning som indikerer at det
er hensiktsmessig å forebygge et
problem ved å angripe alle sider ved
det, ikke bare konsentrere seg om å
redusere forekomsten. For eksempel vil antall dødsfall i trafikken
reduseres ikke bare ved å forhindre
at ulykker forekommer, men også å
begrense skadeomfanget når ulykken først er skjedd (sikrere biler,
airbags, raskere akuttmedisinsk
responstid, etc.). Det samme gjelder
selvmordsprosessen; det er viktig
å utvide perspektivet og tenke
forebygging i hele den suicidale
prosessen for et best mulig resultat (Se Haddon (1972) for trafikkdødsfall og Mehlum (2005) for
selvmord). I tillegg hviler Anestis`
resonnement på forskning om at
metodesubstitusjon (at en person
automatisk vil velge en alternativ
selvmordsmetode dersom tilgan-

gen til en metode forhindres eller
vanskeliggjøres) er langt mindre
utbredt (Se for eksempel Daigle,
2005; Kreitman, 1976) enn populære fremstillinger tilsier (Miller,
Azrael & Hemenway, 2006). Det er
simpelthen ikke slik at personer
som «har bestemt seg» utfører
selvmord uansett; tvert imot er den
suicidale impulsen som regel både
temporær og ambivalent, og tiltak
som kommer sent i den suicidale
prosessen ved å begrense tilgang til
metode er kanskje de selvmordsforebyggende tiltak som har
sterkest empirisk støtte (Gunnell
& Frankel, 1994). Denne suicidologiske forskningen som er utført på
et bredere spekter av selvmordsmetoder enn selvmord ved skyting
burde nok Anestis lagt større vekt
på. Han refererer riktignok til noe
av denne, men ville nok ha tjent på
å utvide perspektivet og begrunne
sine argumenter i større grad også i
mer generell suicidologisk forskning. I stedet blir Thomas Joiners
teori ensidig lagt til grunn for
forfatterens fortolkning av fakta og
forskning. Joiner er svært selektiv i
sin omgang både med suicidologisk
teori og forskning for å få den til å
stemme med sin egen teori (Larsen,
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2017). Det at Anestis binder seg
til Joiners teori synes jeg derfor
begrenser og innsnevrer boken
unødvendig. Han hadde etter min
mening stått seg på en mer teorifri
tolkning av statistikk og forskningsfunn, noe som også ville ha økt den
pedagogiske troverdigheten.
Bokens tittel beskriver eksplisitt
en amerikansk epidemi. Har så
boken noen relevans i Norge? Både
ja og nei. Mens USA kommer på
førsteplass i verden i våpentetthet
med flere skytevåpen enn innbyggere, vil det overraske mange at
Norge ligger så høyt oppe som på
11. plass på den samme statistikken
over våpentetthet i befolkningen
med ca. 1,3 millioner våpen. I denne
sammenheng er det nok avgjørende
å skille mellom den symbolske og
kulturelle konseptualiseringen av
skytevåpen og den rent fysiske
tilgjengeligheten. Den symbolske
og kulturelle konteksten og motivet
for å anskaffe skytevåpen er nok
massivt forskjellig i USA i forhold
til Norge, hvor jakt- og sportsskyting er fremtredende bruksområder. Dette vil også bevirke at
den demografiske fordelingen av
våpeneiere kan være markant forskjellig fra USA, slik at en må være

forsiktig med å overføre amerikanske data til norske forhold. Vi
har de siste 50 år i Norge sett en
gledelig utvikling med en markant
reduksjon av skytevåpenselvmord
i hele den mannlige befolkning, og
særlig blant unge menn og gutter.
Deler av denne reduksjonen faller
sammen med både lovendringer og
endringer av praksis, selv om det
kan være metodologisk vanskelig
stringent å bevise en kausalsammenheng (Se Gjertsen, Lenaars &
Vollrath, 2014). Mens drapsstatistikken i Norge viser en beskjeden
bruk av skytevåpen, med et gjennomsnitt på 3,6 drap ved skytevåpen i årene 2017–2018 (Kripos,
2018), var 76 av de 614 selvmordene
som ble utført i 2016 med skytevåpen (74 menn og to kvinner).
Selv om det som kanskje slår
en ved en sammenligning av USA
og Norge er forskjellene, vil et
tall som dette nok indikere at vi
fremdeles kan ta ut en selvmordsforebyggende effekt ved enda bedre
sikring av våpen (Hestetun, 2004;
Norges Jeger- og Fiskerforbund,
2013). Dette gjør at Guns and suicide.
An American epidemic, lest med de
nevnte forbehold, også kan anbefales for norske lesere.
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Selvmord i nyhetene og pressens
Vær Varsom-plakat
Av Skjalg Fremo og Arne Thorvik

SAMMENDRAG

Norsk Presseforbund vedtok i 1936 for første gang en Vær Varsom-plakat med
etiske regler for norsk presse. En oppfordring om ikke å omtale selvmord,
selvmordsforsøk og sinnssykdom – unntatt i helt ekstraordinære tilfeller –
nevnes først av alle regler i plakaten. Før Vær Varsom-plakaten ble vedtatt, var
selvmord et nokså vanlig tema i nyhetsreportasjen. Vær Varsom-plakaten hadde
et svensk forbilde, etter at norske pressefolk deltok på Det nordiske pressemøte i København i 1935. Vær Varsom-plakaten ble revidert i 1956. Punktet om
selvmord fikk da følgende ordlyd: «Selvmord og selvmordsforsøk omtales ikke,
dersom ikke ganske særegne omstendigheter - f. eks. i samband med alvorlige
forbrytelser – gjør det forsvarlig.» Ved en ny revisjon i 1975 ble formuleringen
strammet inn: «Selvmord og selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales.» I 1986 kom Pressens faglige utvalg (PFU) med en uttalelse som varslet en
ny holdning til omtale av selvmord. I 2006 ble teksten enda en gang forandret,
og punktet om selvmord fikk følgende ordlyd, som fortsatt gjelder: «Vær varsom
med omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonskrav. Unngå beskrivelse av metode
eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»
In 1936, the Norwegian Press Association adopted for the first time a Code of
Ethics for the Norwegian Press. A call not to mention suicide, suicide attempt and
insanity - except in extraordinary cases - was mentioned as the first of all of the
new codes. Before the Code of Ethics of the Norwegian Press was adopted,
suicide was a fairly common topic in news reports. The Code of Ethics used
a Swedish model after Norwegian press members attended the Nordic press
conference in Copenhagen in 1935. The Code of Ethics was revised in 1956. The
paragraph on suicide had the following wording: “Suicide and suicide attempts
should not be mentioned, if not very special circumstances – for instance in
connection with severe criminal acts – makes it justifiable.” In a new revision in
1975, the wording was narrowed: “Suicide and suicide attempts should not,
as a general rule, be mentioned”. In 1986, the Norwegian Press Complaints
Commission (Pressens faglige utvalg, PFU) issued a statement that heralded a
new approach to reporting on suicide. In 2006, the text was revised once more,
and the paragraph on suicide received the following wording, which still applies:
“Be cautious about mentioning suicide and suicide attempts. Avoid describing
details that are not necessary to meet general information requirements. Avoid
describing suicide methods or other conditions that may trigger additional
acts of suicide.”

DEN FØRSTE VÆR VARSOM-PLAKATEN

ble vedtatt av Norsk Presseforbund i
1936. Med tittelen «Vær varsom!» og
30 linjer fastslår denne teksten hva
som skal være pressens etiske regler
for god presseskikk. Den har form som
en plakat, og ble sendt ut til avisene
med oppfordring om å henge den opp i
redaksjonen. De fire første linjene har
følgende ordlyd:
«La det ikke kunne sies med sannhet at
pressen setter folk unødig i gapestokken. Selvmord, selvmordsforsøk og
sinnssykdom bør ikke omtales uten i
helt ekstraordinære tilfelle.»

Hvilke «ekstraordinære tilfelle»
som kunne gi grunnlag for å omtale
selvmord, sies det ikke noe om
(Faksimile av Vær Varsom-plakaten
fra 1936 finnes blant annet i Norsk
presses historie, 2010, side 285). Resten
av denne første Vær Varsom-plakaten
handler i hovedsak om regler for rettsog kriminalreportasje, blant annet om å
begrense bruk av navn på mistenkte og
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dømte personer. I tillegg er det til slutt en oppfordring
om ikke å «publisere løse forlydender om norske
bedrifter uten først å kontrollere med vedkommende
firma».
Temaet for denne artikkelen er å vise hvordan
selvmord er blitt behandlet i avisenes nyhetsreportasje
før slike regler ble satt på papiret, og i løpet av de vel
80 år som er gått siden norsk presse fikk skrevne regler
om hva som skal anses som god og dårlig presseskikk.
Ett spørsmål er hvorfor selvmord i det hele tatt er nevnt
blant de temaer der pressen bør vise varsomhet, og
dermed praktisere en betydelig grad av selvsensur i
nyhetsjournalistikken. Et annet spørsmål er i hvilken
grad formuleringene om selvmord er blitt endret ved de
revisjoner Norsk Presseforbund har gjennomført av Vær
Varsom-plakaten, og om nye formuleringer har ført til
endret praksis.
Artikkelen bygger på en gjennomgang av teksten
i den første Vær Varsom-plakaten i 1936 og avsnittene
om selvmord ved revisjonene av plakaten i 1956, 1975
og 2006. Pressens praksis er forsøkt vist ved eksempler omtalt i bøkene «Presseskikk» (Fremo, 1994) og
«Fra tabu til tema. Selvmord i mediene» (Nybø, 2007).
Viktige kilder er ellers leksikonartikler om selvmord,
bøker om pressehistorie (se litteraturlisten), en uttalelse
fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 1986, og en veileder

utarbeidet av Reidun Kjelling Nybø for Norsk Presseforbund i 2014.
Svensk forbilde
Vær Varsom-plakaten ble til etter forslag fra tre framtredende pressemenn i det som den gang kaltes Det faglige
utvalg – forløperen til Pressens Faglige Utvalg. Dette
utvalget var opprettet av Presseforbundets hovedstyre
i 1928. Redaksjonssekretær Thomas Tellander i avisen
Tidens Tegn ble valgt til leder. De to andre var redaktør Olav Røgeberg i avisen Nidaros og redaktør Nils
Raknerud i Drammens Tidende og Buskerud Blad.
Under arbeidet med boka «Presseskikk» i 1993–1994
søkte artikkelforfatteren (Fremo) forgjeves i arkiver for
å finne forarbeider til Vær Varsom-plakaten. Han fant
ikke noe svar på hva slags drøftinger og vurderinger de
tre pressemennene i Det faglige utvalg eller Presseforbundets hovedstyre foretok før de formulerte og vedtok
plakatens ordlyd, deriblant det nesten kategoriske
påbudet om ikke å omtale selvmord, selvmordsforsøk
og sinnssykdom. Men det synes klart av sammenhengen at begrunnelsen var knyttet til personvern.
Pressehistorisk litteratur forteller ellers om at norske
pressefolk i løpet av 1920- og 1930-årene ble utsatt for
et visst påtrykk fra grupper i norsk opinion – prester
og biskoper, dommere, leger og skolefolk. De ville ha
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slutt på «dagspressens sensasjonsstoff fra forbryter- og
kriminalverdenen», slik det ble formulert i et brev fra
Trondheim og omegns prestelag til Norsk Presseforbund
i 1936 (sitert fra Wolland & Øvrum 1992, side 81).
Noe er likevel kjent om bakgrunnen for Presseforbundets vedtak om etiske regler. Rolv Werner Erichsen
skriver i boka om Norsk Presseforbunds historie
1910–1960 at pressefolkene som møttes på Det nordiske
pressemøte i København i 1935 hadde en lengre debatt
om «humanisering av journalistikken» (Erichsen, 1960,
side 195). Etter dette møtet reiste de norske utsendingene hjem og satte fart i arbeidet med å lage regler om
pressens aktsomhetsplikt.
Den svenske Publicistklubben hadde allerede i 1923
– og deretter i 1933 – vedtatt regler om retts- og kriminalreportasjen. Til Det nordiske pressemøtet i København hadde de svenske utsendingene med seg de nye
og omfattende reglene fra 1933. Der fantes blant annet
følgende formuleringer om selvmord, selvmordsforsøk,
sedelighetsforbrytelser og sinnssykdom:
«Omnämn icke självmord eller självmordsforsök, som
ej begåtts i samband med brott eller under särskilt
uppseendeväkkande omständigheter, och sedelighetsförbrytelser blott då de blivit föremål för häktning eller
innebära fara för omgivningen, samt alltid kort og hälst
inte alls, då de varit av tydligt patologisk natur eller
förbrytarna unga.» (Sitert etter Börjesson, 1989, side
10–11).

Som eksempel på «särskilt uppseendeväkkande omständigheter» kan det nevnes den svenske industrimagnaten Ivar Kreugers død. Aftenposten skriver 13. mars
1932 på første side
at den konkurstruede Kreuger,
Selv om det ikke finnes
«kanskje verdens
kjente forarbeider til
mest kjente finansden første Vær Varsom- mann», har skutt
plakaten, er det kanskje seg i sin leilighet
i Paris.
likevel mulig å forstå
Man kan
hvorfor regelen om ikke spørre seg hvorfor
temaet selvmord
å omtale selvmord og
ble trukket inn i
selvmordsforsøk fikk en forbindelse med
så framtredende plass i regler om retts- og
kriminalreportasjer.
de etiske reglene, foran
Teksten sitert ovenalle andre oppfordringer for gir allusjoner
og påbud.
til alvorlige forbrytelser. Selv om
suicid for lengst var
avkriminalisert (for Sverige og Norge ved lovendringer
av henholdsvis 1856 og 1842), sier dette noe om hvordan
de historiske holdningene til selvmord sto ved lag.
Reglene i den norske Vær Varsom-plakaten ble
kortere i formen, men vi ser tydelig at den har et svensk

forbilde. Også i mellomkrigstiden kjente man til at et
selvmord kunne ha en smitteeffekt (I Dagbladet 18. juni
1936 heter det om pyromani at dette fenomenet likner
«selvmord som oftest opptrer epidemisk»). Imidlertid
gir kildene ingen holdepunkter for å anta at faren for
smitteeffekt og selvmordsepidemier var noen del av
begrunnelsen for den restriktive holdningen til presseomtale av selvmord.
Krenket avdødes ettermæle
Selv om det ikke finnes kjente forarbeider til den første
Vær Varsom-plakaten, er det kanskje likevel mulig å
forstå hvorfor regelen om ikke å omtale selvmord og
selvmordsforsøk fikk en så framtredende plass i de
etiske reglene, foran alle andre oppfordringer og påbud.
Noe av svaret finnes allerede i Vær Varsom-plakatens første setning: «La det ikke kunne sies med sannhet
at pressen setter folk unødig i gapestokken.» I 1936 – og
lenge etter den tid – var omtale av en persons selvmord
etter alt å dømme ansett for å være en form for
gapestokk. Det krenket avdødes ettermæle.
Et par enkle leksikonsøk på oppslagsordet selvmord
understøtter denne oppfatningen. Pax Leksikon bind
5 (Pax Forlag, 1980) inneholder en to siders artikkel
med blant annet følgende formulering: «Fortsatt omgis
selvmord med mye fortielse. Vår kulturkrets har betraktet det som moralsk og religiøst forkastelig, og de som
overlevde ble tidligere strengt straffet, endog hengt.»
Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon
gir blant annet følgende opplysninger: «Selvmord
fordømmes i den kristne etikk, likeledes i islam og
jødedommen. Selvmord og forsøk på dette var i eldre
tid straffbart, forsøk er fremdeles straffbart i enkelte
land. Etter Christian 5s norske lov (1687) gav selvmord
anledning til konfiskasjonsstraff, og selvmordere kunne
ikke begraves i viet jord.» (Her sitert etter Store norske
leksikon, bind 12. 2. utgave 1994).
Når det gjelder synet på selvmord i religiøs og
sekulær lovgivning, bør forfatterskapet til professor Nils
Retterstøl (1924–2008) fremheves. Hans bok «Selvmord»
utkom første gang i 1970, ble oversatt til engelsk, og er
senere kommet i nye og reviderte opplag (Retterstøl et
al., 2002). I tillegg var han en flittig bidragsyter til dette
tidsskrift.
Reidun Kjelling Nybø har i boka «Fra tabu til tema.
Selvmord i mediene» gjort nærmere rede for hvordan
selvmord har vært skambelagt i vår kultur (Nybø, 2007,
kapittel 2).
Det bør likevel nevnes at å ofre sitt liv for å redde
andre (som i krigssituasjoner) helt siden antikken har
vært ansett som en edel handling. Videre har en svensk
historiker pekt på at skillingsviser fra 17–1800-tallet
kunne formidle sympati for selvmorderes skjebne
(oftest en ung kvinne av folket som var forført og så
sveket av en «mann av byrd»), og på den måten uttrykke en kulturell motstrøm til den offentlige diskurs
(Jarrick, 1993).
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retten gjengis et vitneprov om at manufakturhandleren
i sin fortvilelse «talte om at henge sig» og «lavede ibland
dertil en Strikke». Det detaljerte referatet i Aftenposten
er opprinnelig skrevet av Bergen Aftenblads medarbeider, og var sannsynligvis formidlet videre av Norsk
Telegrambyrå (NTB) (Fremo, 1994, side 34–35).
I stikkprøven fra 1912 finnes det i avisen Ny Tid i
Trondheim den 10. desember en melding som i tittelen
fremstilles som et selvmord: «Underslaat en anvisning.
Forøveren tat sig av dage». Her er det ikke brukt navn,
men det finnes rikelig med andre identifiserende kjennetegn. Meldingen stammer sannsynligvis fra NTB eller
Arbeidernes Pressekontor:
«Fra Vossevangen meldes at en 60 aar gammel gaardbruker, tidligere lærer, i sommer tok ut en chek paa
1000 kroner av et amerikabrev og falskelig hevet
pengene i en bank i Bergen. Saken kom senere op og
gaardbrukeren skulde for en uke siden føres til Bergen
for at konfronteres med bank-personalet. Han rømte
imidlertid fra toget underveis og har senere været
forsvundet. Netop nu er han gjenfundet som lik i
nærheten av Nestun station.» (Fremo, 1994, side 44–45).

Foto: Colourbox

Vanlig reportasjetema
Før Vær Varsom-plakaten ble vedtatt, var selvmord
et nokså vanlig tema for nyhetsreportasjer. Dette
går fram av en undersøkelse som er beskrevet i boka
«Presseskikk» (Fremo, 1994). Den bygger på stikkprøver
fra åtte norske aviser i en tilfeldig valgt uke i elleve forskjellige årstall i perioden fra 1892 til 1992. Ett eksempel
er en notis i Verdens Gang 5. august 1892:
«Fra Fredriksstad skrives: Igaaraftes forekom her et
sørgelig Ulykkestilfælde. En person ved navn Martin
P… fra Onsø blev ved 9-Tiden arrestert og indsat i det
almindelige Arrestanthus paa Vestsiden for at sidde der
indtil Morgenen, men tog sig inden Klokken 10 af Dage
ved hængning i et Baand, som han antagelig maa ha
havt rundt Benet, da der ej kunde findes noget saadant
ved Visitationen. Vagten kom ind Klokken 10 og fandt
ham hængende lige foran Døren: Han blev øieblikkelig
skaaret ned, men var da allerede død» (Fremo, 1994,
side 35–36. I avisen er hele navnet gjengitt).

I et annet eksempel fra Aftenposten 2. august 1892 og
flere andre aviser fortelles det om en navngitt manufakturhandler i Bergen. Han måtte møte i forhørsretten
mistenkt for brannstiftelse, i et forsøk på å bedre forretningens dårlige økonomiske tilstand. I referatet fra

Ifølge denne meldingens ordlyd kan det ikke utelukkes
at det her er tale om et naturlig dødsfall eller et ulykkestilfelle. Men tittelen fastslår at mannen «har tat sig
av dage».
I stikkprøven fra 1935 forekommer en melding i
Arbeiderbladet og flere andre aviser om at et lik var
funnet i Østmarka. Meldingen kan tyde på selvmord.
Mannen navngis ikke, men omtales som «en kontormann i 25-årsalderen» (Fremo, 1994, side 60).
Avisene i stikkprøven fra 1946 er sterkt preget av
rettsoppgjøret etter krigen. I et rettsreferat i Aftenposten 24. oktober 1946 blir det opplyst at en tiltalt angiver
hadde utsatt en navngitt fondsmegler for gjentatte trusler, noe som førte til at fondsmegleren «i desperasjon
begikk selvmord». Også Dagbladet og Arbeiderbladet
offentliggjorde navnet på mannen som ble drevet til
selvmord (Fremo, 1994, side 85).
Avisenes praksis med bruk av navn i rettsoppgjøret
kan karakteriseres som en presseetisk unntakstilstand
(Fremo, 1994, side 90). Det samme hadde vært tilfellet
etter den tyske kapitulasjonen i 1945, da flere navngitte tyske og norske nazitilhengeres selvmord fikk
medieomtale. Stikkprøvene fra de senere år i undersøkelsen – 1958, 1968, 1977, 1986 og 1992 – inneholder
ikke slike omtaler av selvmord.
Det er nevnt ovenfor at å ofre sitt liv for fellesskapet
eller en større sak helt siden antikken er blitt ansett
som en edel handling. Under den annen verdenskrig
hadde et førtitalls nordmenn som var arrestert for motstandsarbeid tatt seg av dage i forbindelse med harde
forhør eller tortur, åpenbart for ikke å røpe andre. (Etter
krigen ble norske suicidrater for årene 1942–45 revidert, og disse dødsfallene ble omregistrert til «politiske
mord» (Thorvik, 2016)). I Aftenposten 2. mars 1946 gis
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Kaare Rødde (1904–42) hederlig omtale; Han hadde
kastet seg ut fra Victoria Terrasse under Gestapo-forhør.
Avisnotisen tar også med at Rødde vil få en plass i Oslo
oppkalt etter seg.
Vis hensyn og ridderlighet
Norsk Presseforbund vedtok i 1956 en ny Vær Varsomplakat, 20 år etter at den første var sendt ut til redaksjonene. Denne gang ble oppdraget med å utforme de
etiske reglene gitt til redaktør Chr. A. R. Christensen.
Han var sjefredaktør i Verdens Gang fra 1945 til sin død
i 1967. Under okkupasjonen hadde han hatt en fremtredende rolle i den illegale pressen. Etter krigen påtok
Christensen seg viktige tillitsverv i presseorganisasjonene. Han ble medlem av Det faglige utvalg i 1951 og
var formann i Norsk Presseforbund fra 1958 til 1962.
Den nye Vær Varsom-plakaten i 1956 er et ordrikt
dokument, som omfatter mange flere presseetiske
temaer enn plakaten fra 1936. I boka «Vær varsom
redaktør» dekker den fire boksider (Solumsmoen, 1966).
Selvmord er fortsatt et tema, men har ikke lenger den
framskutte plass som i den opprinnelige Vær Varsom-plakaten. I tredje siste avsnitt gis følgende regel:
«Selvmord og selvmordsforsøk omtales ikke, dersom
ikke ganske særegne omstendigheter – f. eks. i samband
med alvorlige forbrytelser – gjør det forsvarlig.»
Heller ikke i 1956 ble det gitt noen nærmere begrunnelse for hvorfor pressen ikke burde omtale selvmord
og selvmordsforsøk. Fortsatt går det fram av sammenhengen at begrunnelsen ene og alene er hensynet
til personvernet. Avsnittet om selvmord etterfølges
av denne oppfordringen: «Respekter i det hele tatt
privatlivets fred i alle tilfeller hvor ikke tungtveiende
almene hensyn gjør det uavviselig nødvendig å trekke
også private forhold fram for offentligheten.» Den
samme holdningen til personvern kommer også til
uttrykk i et par setninger i innledningen til den Vær
Varsom-plakaten Chr. A. R. Christensen formulerte: «Vis
omhu og varsomhet, vis hensyn og ridderlighet! Det er
ofte medmenneskers velferd det gjelder.»
Ingenting tyder på at faren for smitteeffekt har vært
en del av vurderingen i 1956. Men den nye teksten gir
en pekepinn om at det noen ganger kan være forsvarlig
å omtale selvmord og selvmordsforsøk – «for eksempel
i samband med alvorlige forbrytelser».
Veileder for omtale av selvmord
Vær Varsom-plakaten ble revidert også i 1975. Der blir
det kort og godt fastslått at «Selvmord og selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales.»
Denne formuleringen ble stående frem til 2006,
etter at Norsk Presseforbunds styre hadde vedtatt
følgende ordlyd for punkt 4.9: «Vær varsom med omtale
av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som
ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold
som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

Etter anbefaling fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble formuleringen i punkt 4.9 altså
utvidet til ikke bare å gjelde omtale, men også detaljer
som kunne bidra til en smitteeffekt (Nybø, 2016).
Begrepet «allmenne informasjonsbehov» er
neppe entydig og kan være gjenstand for nokså
ulike vurderinger. Det er likevel i gjeldende Vær
Varsom-plakat stor forskjell fra den svært restriktive
holdningen til selvmordsomtale i plakaten vedtatt i
1936. Dessuten foreligger det nå en veileder for omtale

Samtidig hevdes det at i noen tilfeller
vil det være riktig av mediene å omtale
selvmord, «både selvmord generelt som
samfunnsproblem og av og til også
enkeltselvmord.»

av selvmord, utarbeidet av Reidun Kjelling Nybø,
nåværende assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening og tidligere medlem av komiteen som i 2005
leverte innstilling til revisjon av Vær Varsom-plakaten.
I denne veilederen blir det påpekt at endringen i
Vær Varsom-plakaten punkt 4.9 ikke betyr at mediene
ukritisk skal omtale ethvert selvmord eller selvmordsforsøk. «Fortsatt er det slik at de aller fleste selvmord
tilhører et menneskets innerste rom og privatsfære.»
Samtidig hevdes det at i noen tilfeller vil det være
riktig av mediene å omtale selvmord, «både selvmord
generelt som samfunnsproblem og av og til også enkeltselvmord.» Som eksempler på det siste siteres følgende
avsnitt fra veilederen:
«Når personen som tar sitt liv er kjent for offentligheten
og selvmordet får store samfunnsmessige konsekvenser. Da tidligere helseminister Tore Tønne tok sitt liv i
2002, var det naturlig for de fleste mediene å omtale
dødsfallet som et selvmord. Dette var en forutsetning
for debatten om hvorvidt pressens omtale av Tønne
bidro til dødsfallet.
Mange pressefolk vil i dag hevde at det var feil av en
samlet presse ikke å omtale selvmordet til daværende
statsminister Gro Harlem Brundtlands sønn i 1992,
nettopp fordi dødsfallet fikk politiske konsekvenser. I
dag ville trolig et dødsfall som dette blitt omtalt.» (Nybø,
2014).

Pressen var ikke helt samlet i dette tilfellet, ettersom
den daværende avisen Søndag-Søndag den 27. september 1992 kom på gata med et stort førstesideoppslag og
tittelen «Gros sønn tok sitt liv» (Nybø, 2007, side 22).
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Omtale aksepteres
Allerede i 1986 kom Pressens Faglige Utvalg (PFU)
med en uttalelse som varslet en ny holdning til omtale
av selvmord. Uttalelsen (Sak 9/86) gjaldt en klage på
Dagbladets dekning av en sak fra Hadeland, der en
skolesjef og politiker tok sitt eget liv etter avsløringer
som gjaldt fiktive fakturaer. Dagbladet ble felt i PFU for
tittel og førstesideoppslag, som fastslo skyldspørsmålet
før dom var falt. Men PFU mente at omtalen av selvmordet ikke var brudd på god presseskikk – og ga følgende
begrunnelse:
«Når det gjelder omtale av selvmord, kan man ikke
alltid – og uten videre legge til grunn at det vil skade
vedkommendes ettermæle at dødsårsaken blir offentlig
kjent. Det forekommer tilfeller da vedkommendes
ettermæle kan være bedre tjent med at tragedien
blir kjent og dermed kanskje forstått. Å omtale at en
person har falt for egen hånd kan i enkelte tilfeller også
hindre at rykter oppstår og utleverer vedkommende
til folkesnakket. I den konkrete sak er det vanskelig
å se at Dagbladet kunne unngå å omtale selvmordet
fordi det er den grunnleggende årsak til de reaksjoner
avisen omtaler. Dessuten har skolesjefen hatt en sentral
stilling i det offentlige liv, både som tjenestemann

og politiker. Dette tilsier at omtale av selvmordet må
kunne aksepteres. I en slik sak må imidlertid hensynet
til personvernet telle særlig sterkt. Utvalget er derfor
av den oppfatning at Dagbladet burde valgt en annen
presentasjonsform.» (Journalisten, 1986).

Fra tema til tabu – til tema?
Kildematerialet som danner grunnlag for denne artikkelen, tyder på at før den første Vær Varsom-plakaten
ble vedtatt, var selvmord omtalt i avisene med navn
og detaljer omtrent på samme måte som drap, annen
kriminalitet og ulykker. Fra årene etter 1950 inneholder
materialet ikke eksempler på slik omtale av selvmord.
Dette gir grunn til å konkludere med at Vær Varsomplakatens tilnærmede forbud mot selvmordsreportasjer
– nok med unntak av rettsoppgjøret etter krigen –
hadde sin virkning.
Ordlyden i Vær Varsom-plakatens avsnitt om
selvmord ble noe forandret både ved revisjonen i 1956
og 1975, uten at dette ser ut til å ha endret pressens
praksis nevneverdig. Derimot er det mulig at revisjonen i 2006 inneholder formuleringer som gjør det mer
presseetisk akseptabelt å omtale selvmord, i hvert fall i
tilfeller der dødsfallet har offentlig interesse av politiske
eller andre grunner. Den veilederen Norsk Pressefor-
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bund senere har fått utarbeidet, viser også at selvmord
er i ferd med å bli betraktet mer som tema enn som
tabu.
I en oppgave fra 2016 gjorde masterstudenten
Marie-Thérèse Desroches en kvantitativ innholdsanalyse av 542 artikler fra et utvalg norske papiraviser,
og fant at selvmordsomtalene i 2014 var
nøkterne og i hovedsak
Vi står her overfor en ikke beskrev selvmordsmetode. Avisene skrev i
kanskje ubehagelig,
2014 mer om selvmord,
men nødvendig
og brukte mer spaldebatt om pressens
teplass, enn det en
tilsvarende analyse
rolle i vår tid.
viste for 2006, og det
var utvikling i retning
av mer samfunnsnyttig
mediaomtale (som å beskrive risikofaktorer, gi håp og
informasjon om hjelp) (Desroches, 2016).
Reidun Kjelling Nybø publiserte i 2016 en artikkel
i dette tidsskriftet, der hun gjennomgikk de 12 sakene
om selvmordsomtale som inntil da var blitt behandlet
av Pressens Faglige Utvalg siden 2006. Hun konkluderer
med at norske medier i hovedsak tar opp temaet på
en ansvarlig og varsom måte, og at overtramp sjelden
forekommer.
«Men fortsatt vies ikke selvmord den oppmerksomhet
som samfunnsproblemet fortjener. Fortsatt følger
mediene vante, trygge spor når selvmord skal omtales.
Og fortsatt aner vi blant norske journalister et ubehag
i møtet med temaet».

Kjelling Nybø stiller spørsmål om advarselen mot
metode og henvisningene til smitteeffekt kan ha hindret
større åpenhet. «I hvilken grad har mediene et ansvar
for å motvirke selvmord? Blir presseetikken for utydelig
når vi tar inn spørsmålet om imiterende selvmordsatferd? Blir metodeadvarselen tolket for bokstavelig når
den leses sammen med presseforbundets veileder?»
(Nybø, 2016, side 9). I en nettartikkel fra 2018 viser
hun til at flere medier (inkludert NRK) nylig har tatt
for seg selvmord innen psykiatrien, og at det i denne
typen omtale kan være riktig å informere nøkternt om
metode, for at publikum skal kunne forstå hvordan
dette har kunnet skje (Nybø, 2018).
Vi står her overfor en kanskje ubehagelig, men
nødvendig debatt om pressens rolle i vår tid.
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Auka openheit om sjølvmordstankar
Av Camilla Loddervik

Meir enn 150 000 vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin
folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser
ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein
klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmord er viktig
og kor dei kan vende seg for å få hjelp.

Å spørje om
sjølvmordstankar
kan verke
førebyggjande
Å snakke om sjølvmord er som å skru på
lyset i eit mørkt rom. Det vi trur skjuler
seg i mørket, blir mindre farleg eller
forsvinn. Det er hjelp å få, og det første
steget er å tore å seie det vanskelege
ordet sjølvmord. Råd og hjelp finn du på
helse-vest.no/selvmord

Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

VÅREN 2019 kjørte Helse Vest ein omfattande
folkeopplysingskampanje på Vestlandet for å
førebyggje sjølvmord. Kampanjen var synleg i
fleire ulike kanalar som store boards i bybilete,
annonsar på nett, på Facebook, Instagram og
YouTube. Tema for kampanjen var «Snakk om
sjølvmordstankar. Det kan redde liv». For sjølv
om sjølvmord er eit stort folkehelseproblem, så
blir det ikkje snakka om.
– At så mange har fått med seg bodskapen
i kampanjen «Snakk om sjølvmordstankar. Det
kan redde liv», er formidabelt. Og så veit vi at
mange har lagt merke til han «utan at dei veit
det sjølve». Slik er det ofte med massekommunikasjon: bodskapen legg seg ein stad der inne
i oss, og så dukkar han opp at når vi har bruk
for han!, fortel Jan Olav Johannessen, psykiater
og forskingssjef i Helse Stavanger.
Målet med folkeopplysingskampanjen var
nettopp å få i gang dei livreddande samtalane i
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det offentlege rom og mellom enkelmenneske.
Kampanjen skulle bidra til å bryte ned stigma
og skape forståing for at det ikkje er farleg å
snakke ope om sjølvmordstankar, og kor viktig
det er å ta den potensielt livreddande samtalen
mellom menneskjene det gjeld.

Vi er redde, fordi vi frykter at ved
å spørje om sjølvmordstankar, så
sett vi vedkommande på ein ide
han eller ho ikkje hadde frå før.
Heldigvis er det ikkje slik.
Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.
Kvart år tek om lag 600 nordmenn sitt eige
liv. Det er nesten fem gonger så mange som
det døyr i trafikken. I tillegg blir det antatt at
mellom 3 500 og 7 500 personar årleg forsøker
å ta sitt eige liv.
Tal frå ei registerstudie viser at 62 prosent
av dei som tok sjølvmord i 2016 ikkje hadde
vært i kontakt med psykisk helsevern i løpet

av det siste året før dei tok sjølvmord. Nesten
70 prosent av dei hadde vore i kontakt med
fastlegen, veker eller siste månader før – men
ikkje snakka om sjølvmordstankane sine.
– Mange, ja bortimot halvdelen av oss, er
redde for å snakke om sjølvmord med nokon
dei kjenner, sjølv om dei har mistanke om at
denne vennen, eller kollegaen, slit med tunge
tankar. Vi er redde, fordi vi frykter at ved å
spørje om sjølvmordstankar, ja så sett vi vedkommande på ein ide han eller ho ikkje hadde
frå før. Heldigvis er det ikkje slik. All forsking
og erfaring tilseier det motsette: å snakke om
sjølvmordstankar er IKKJE farleg. Tvert om, det
kan redde liv, seier Johannessen.
Tverrfagleg samarbeid
Folkeopplysingskampanjen for å førebyggje
sjølvmord vart utført i tett samarbeid med
helseføretaka i Helse Vest, Velg å leve og
Ressurssenter om vald, traumatisk stress og
sjølvmordsførebygging region vest (RVTS Vest).
Rogaland Fylkeskommune og Nasjonalt kompetansesenter for forebygging og selvmordsforskning bidrog også inn i arbeidet.
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Skal vi oppnå reduksjon av
sjølvmord i Noreg må det satsas
betydelige midlar til målretta
folkeopplysing, slik kampanjen
i Helse Vest har gjort.

– At så mange har fått med seg bodskapen i kampanjen er formidabelt, seier Jan Olav
Johannesen, psykiater og forskningssjef i Helse Stavanger.

– Det er utruleg viktig å ha kampanjen godt
forankra i heile regionen før ein går ut med ein
informasjonskampanje i det offentlege rom.
Vi må vere samde om bodskapen vi formidlar og det må vere forankra i heile linja, frå
toppleiinga til avdelingsleiar på den einskilde
post. Dette har vi brukt masse tid på i Helse
Vest og det har vore eit tett samarbeid mellom
dei helsefaglege og dei kommunikasjonsfaglege
miljøa i regionen for å realisere kampanjen,
fortel Camilla Loddervik, seniorkommunikasjonsrådgivar i Helse Vest RHF.
Kampanjen hadde eit budsjett på i overkant av 2,5 millionar kroner og det ble brukt
mykje tid i førekant av kampanjen for å førebu
fagpersonell og relevante samarbeidspartnarar
som kommunehelsetenesta, AMK, hjelpetelefonar, frivillige organisasjonar som Leve og
Mental Helse, fastlegar, avtalespesialistar,
brukarutval og medarbeidarar i helseføretaka.
Kampanjen var synleg i bybilete i form
av boards, nettannonsar og bannarar i dei
største avisene, film med skodespelar Kristoffer
Joner blei delt på Youtube og Facebook. Den
regionale kampanje har ført til stort engasjement på Facebook, Instagram og mange lokale
medieoppslag i både avis og på tv. Det har vore
intervju med fagfolk og med personar som har
hatt sjølvmordstankar. Kampanjen har vore
prega av at fagfolk i føretaka på vestlandet har
vore tilgjengelege i kampanjeperioden og har
stilt opp i mange ulike media, i eigenproduserte
filmar og på opne informasjonsmøte.
– Vi opplevde eit stort informasjonsbehov
knytt til tema. I juni inviterte fagfolk i Helse
Fonna til ope møte kor 400 personar møtte.
Dette møtet fekk brei medieomtale i forkant,
men det var rett og slett rørande å sjå kor
mange som møtte opp og ønskte å høyre meir

om korleis vi kan førebyggje sjølvmord ved å
snakke meir ope om sjølvmordstankar, fortel
Ingrid Camilla Heggland, psykologspesialist og
seksjonsleiar ved Haugaland DPS i Helse Fonna.
Må satse meir på sjølvmordsførebygging
Resultata frå folkeopplysingskampanjen viser
ein klar tendens til endring i rett retning. Sjølv
om endringane er små, har kampanjen satt
temaet på dagsorden og opna for tettare samarbeid i regionen for å førebyggje sjølvmord.
Å førebyggje sjølvmord er ikkje gjort i
ei handvending. Folkeopplysingskampanjen
til Helse Vest er ikkje nok til å famne dette
folkehelseproblemet aleine. Det er behov for
massiv innsats og ei langsiktig satsing på
området. I Helse Vest fortsetter vi arbeidet med
sjølvmordsførebygging i regionen, og håper å
kunne gjenta kampanjen våren 2020. Då vil
vi ta lærdom av dei erfaringane vi nå har gjort
oss og forsøkje å vere endå litt modigare, spisse
bodskapen endå meir og vere endå meir synlege i Sosiale media som Facebook, Instagram
og Snapchat.
– At 600 menneske i Noreg tar sitt eige
liv kvart år – er 600 for mykje. For 20–30 år
sidan var talet trafikkdrepne omtrent på same
nivå. Gjennom systematisk satsing på førebyggjande tiltak er dette talet no nede i så vidt
over 100 per år. Det er sjølvsagt òg for mange,
men vi bør forvente ei tilsvarande satsing
på sjølvmordsførebygging. Skal vi oppnå
reduksjon av sjølvmord i Noreg må det satsas
betydelige midlar til målretta folkeopplysing,
slik kampanjen i Helse Vest har gjort. Og vi veit
at slike kampanjar må rullas ut jamleg, elles
forsvinn merksemda og den kunnskapen vi
har bygd opp. Eg gler med til fortsettinga, seier
Johannessen.
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Nettressurser for
selvmordsforebygging på norsk
For pårørende, ansatte i skolen, kommunen og media
Av Marthe Sunde

Mange kan ha behov for å finne informasjon om selvmordsforebygging og
psykisk helse, enten man er bekymret for en som står en nær, håndterer
medieomtaler av selvmord eller er ansatt i skolen eller i kommunen. For
alle disse målgruppene finnes det flere lett tilgjengelige ressurser på nett.
Denne omtalen er ikke ment å være uttømmende, men gir en oversikt over nettressursene som er
rettet mot pårørende og profesjonelle. Alle ressursene som omtales er på norsk. Nettressursene
som er spesielt rettet mot enkeltindivider som søker hjelp er ikke omtalt her.

FOR KOMMUNENE

Veiledende materiell om forebygging av selvskading og selvmord
Av: Helsedirektoratet
For: Kommunene, pårørende
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykiskhelse-og-rus/selvmord-og-selvskading/veiledendemateriell-for-kommunene-om-forebygging-avselvskading-og-selvmord#innhold

Helsedirektoratets veileder gir råd og anbefalinger om
forebygging, behandling og oppfølging av selvskading og
selvmordsforsøk. Målgruppen for materiellet er ledere og
tjenesteutøvere i kommunale helse- og omsorgstjenester.
For brukere og pårørende kan det gi informasjon om hvilke
forpliktelser tjenestene har, og om hvordan det anbefales at
tjenesteapparatet møter deres behov på best mulig måte.
Faktasidene om selvskading, selvmordsforsøk og sosial
smitte (overførbarhet) gir informasjon om disse problemstillingene og råd for hvordan kommunen kan håndtere dette. Materiellets tilhørende veivisere har trinnvise
veiledninger til forløp for mennesker med selvskadings- og/
eller selvmordsadferd, både ved kartlagt og ikke-kartlagt
selvmordsadferd. Veiviseren inneholder konkrete råd om
hvordan selvmordsrisiko kan identifiseres og kartlegges,
hvor det er hensiktsmessig at personen får oppfølging,
oversikt over aktuelle intervensjoner og informasjon om
henvisninger til spesialisthelsetjenesten ved behov.
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FOR PÅRØRENDE SOM ER BEKYMRET FOR EN VENN ELLER ET FAMILIEMEDLEM

«Kjenner du noen som strever med selvmordstanker?»
Av: Nasjonalt senter for selvmordsforskning
og -forebygging (NSSF)
For: Pårørende
http://nssfinfo.no/selvmordstanker/

Ressursen er en del av NSSFs nettsider om krisehjelp, og
inneholder en egen side for pårørende. Dette er en side
med konkret og kortfattet informasjon til pårørende som
søker hjelp. Her finnes det råd om hva man kan gjøre når
en annen person strever med selvmordstanker. Nettsiden
inneholder en kort veiledning med spørsmål som er viktige
å få klarhet i hos personen man er bekymret for, for lettere
å kunne vurdere eventuelle videre tiltak. Kontaktinformasjon
til aktuelle hjelperessurser er oppgitt på siden.

iFightDepression
Av: European Alliance Against Depression
For: Pårørende, skolen, media og andre fagpersoner
https://ifightdepression.com/no/

iFightDepression er en nettside med hovedfokus på å forebygge, oppdage og behandle mild til moderat depresjon.
For pårørende gir siden informasjon om depresjon, og råd
til dem som er bekymret for et familiemedlem eller en venn.
Siden inneholder en nettbasert test for stemningsleie og
depresjonssymptomer som kan gi brukeren en indikasjon
på om han eller hun viser tegn til depresjon. Verktøyet kan
også brukes av pårørende på vegne av den de er bekymret
for. Avhengig av resultatet gir testen råd om videre tiltak og
oppsøking av hjelp.
Nettsiden har egne faner med informasjon om depresjon
og selvmord for pårørende, media, lærere, politi og helsepersonell. For media har siden tips til god mediedekning og
anbefalinger til formuleringer ved dekning av saker som
omhandler selvmord.
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FOR SKOLENE OG I KLASSEROMMET

Arbeid med å forebygge selvskading og selvmord – ressurser
Av: Utdanningsdirektoratet
For: Skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/beredskap-og-krisehandtering/skolens-selvmordsforebyggende-arbeid/forebygge-selvmord-ressurser-til-bruki-arbeid-med-personale/

Utdanningsdirektoratet anbefaler at lærere og ansatte
setter seg inn i problematikk som har med selvmord og
selvskading å gjøre. Nettsiden inneholder lenker til flere av
nettressursene omtalt nedenfor, samt til filmer og tekstmateriell som kan være nyttige i undervisningssammenheng.

Livsmestring i norske klasserom – LINK
Av: RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging)
For: Skolen
https://www.linktillivet.no/om.php

I Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)
fremkommer det at barnehagebarn og elever skal oppleve
trygge og gode miljøer som bidrar til å fremme barn og
unges mestring og psykiske helse (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017). LINK er et undervisningsopplegg som
kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i klasserommene. Det poengteres at skolen er en viktig arena
for å forebygge psykiske helseplager, og at folkehelse og
livsmestring ikke bare er en jobb for spesialistene.
LINK krever ingen spesiell kompetanse eller spesielt utstyr,
og baserer seg på samlinger som kan gjennomføres av
læreren i klasserommene. Opplegget fokuserer på at LINKtimer er annerledes enn andre timer, og skal startes med å
lage en hyggelig og trygg atmosfære i klasserommet.
Målgruppen er skolebarn, og opplegget har egne samlinger
tilpasset barn i ulike aldersnivåer. Målet er å bedre barnas
selvbilde, gi en opplevelse av tilhørighet og å gi trening
i konstruktive mestringsstrategier. I nettressursen finnes
nedlastbart materiale som kan brukes som utgangspunkt
for samtaler i klasserommet. Eksempler på temaer i LINK er
følelser, selvbilde, stress og tabu og hemmeligheter.
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SNAKKE – Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
Av: RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging)
For: Skolen, foreldre/foresatte
https://snakkemedbarn.no

SNAKKE er en opplæringsplattform med mål om å gjøre
det tryggere for voksne å snakke med barn og ungdom
om vanskelige temaer. Den er utviklet av RVTS på oppdrag
fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Målet er å gi
fagkunnskap og handlingskompetanse hos de som jobber
med barn. Plattformen fokuserer særlig på trening i å
snakke med barn en tenker kan ha blitt utsatt for overgrep,
vold eller annen form for omsorgssvikt. Målgruppen er
lærere i barnehage og skole, men kan også være et verktøy
for foreldre som ønsker mer kunnskap om hvordan man
kan snakke med barn.

Livet på timeplanen
Av: RVTS Vest (Regionalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging)
For: Skolen, foreldre/foresatte
https://livetpatimeplanen.no/

RVTS oppfordrer skolen til å sette livet på timeplanen, og
viser til at man snakker for sjelden med barn og unge man
er bekymret for. Nettressursen er ment for å implementeres
i skolen som et verktøy for å fange opp barn og unge som
selvskader eller har selvmordstanker.
Ressursen henvender seg til ansatte på flere nivåer innen
skolen; lærere og ansatte i SFO, helsesykepleiere og
skoleledelse. Hver enkelt målgruppe har fått sin egen side,
og her finnes informasjon og tiltak som er særlig relevant
for deres rolle.
I tillegg er det laget en egen side for foresatte med barn i
skolen. Denne inneholder råd om å snakke med barn om
selvmord og bli mer bevisst på tegn og signaler om at barn
og unge har det vanskelig.

45

46

suicidologi nr 2/2019

FOR MEDIA

Informasjon for presse
Av: Nasjonalt senter for selvmordsforskning
og forebygging (NSSF)
For: Media
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/
nssf/kunnskapsressurser/for-pressen/index.html

Medier er viktige samarbeidspartnere for NSSF når det
gjelder å spre nøktern og korrekt informasjon om selvmord.
Informasjonssiden fra NSSF inneholder lenker til aktuelle
veiledere for medieomtale, inkludert de som omtales nedenfor. På informasjonssiden kan en også finne temasider,
faktaark og statistikk knyttet til selvmord, selvskading og
forebygging.

Veileder for omtale av selvmord
Av: Reidun Kjelling Nybø
For: Media
https://presse.no/wp-content/uploads/2014/10/
Revidert-veileder-for-omtale-av-selvmord.pdf

Veilederen, som ligger under Norsk Presseforbunds
nettside, informerer om rådene fra IASP og WHO, og
har samlet informasjon som er særlig relevant for norske
mediefolk. Punkt 4.9 i Vær Varsom-plakaten og relevante
innklagede saker til Pressens Faglige Utvalg omtales, og
gir et bilde av hva som blir sett på som korrekt praksis for
medienes omtaler av selvmord. I veilederen gis det eksempler på tilfeller der det kan være riktig av mediene å omtale
selvmord, både som samfunnsproblem og enkelthendelse.
Den gir råd om hvor norske medier kan henvende seg for
å få mer informasjon om varsom omtale av selvmord, og
lister opp kontaktinformasjon til hjelpetjenester til bruk i
mediesaker.
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Veileder for mediefolk
Av: IASP og WHO
For: Media
https://www.iasp.info/pdf/task_forces/WHO_
selvmordsforebygging_081106.pdf

Veilederen fra International Association for Suicide Prevention (IASP) og WHO er en oppsummering av kunnskap om
virkningen av omtale av selvmord i mediene. Med utgangspunkt i denne kunnskapen gis det konkrete råd om ansvarlig omtale av selvmord. Veilederen fra 2008 er oversatt til
norsk. Den oppdaterte versjonen fra 2017 foreligger kun på
engelsk per i dag.

REFERANSER
Helse- og omsorgsdepartementet. (2017). Mestre hele livet.
Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022). Hentet
fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf
Bildene i oversikten er skjermbilder fra nettressursenes forsider.

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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Mariann fra «Jeg mot meg»
– om smitteeffekter, åpenhet og egenomsorg
Av Marthe Sunde

Mariann Humberset er en av deltakerne
i andre sesong av NRK-serien «Jeg mot
meg». Gjennom sesongen følger vi historiene til åtte unge mennesker som deltar
i gruppeterapi med psykolog Peder Kjøs.
MARIANN OG PEDER var begge til stede på

seminaret «Skriv bedre om selvmord» på
Fritt Ord, der et av temaene var selvmord og
smitteeffekter. Flere av foredragsholderne
diskuterte hvordan media og ulike kanaler bør
opptre for å redusere risiko for smitteeffekt, og
Netflix-serien 13 Reasons Why ble fremhevet
som en «versting» på området.

I «Jeg mot meg» ser vi deg fortelle veldig åpent
om mange vanskelige temaer. Hvordan har det
vært å delta i terapi på TV?
– Det var jo en helt ny opplevelse, men det ble
veldig naturlig å fokusere på gruppen og det
å snakke enn å tenke over at vi ble filmet. På
siste opptak skulle vi si farvel, og da tenkte vi
plutselig over at det var folk der som filmet oss.
Jeg synes det er viktig å rette søkelyset mot
psykisk helse og hvordan mennesker opplever
det i det virkelige liv. Gjennom kameraet fikk
seerne se hvordan hverdagen vår, bestående av
mange ulike utfordringer, påvirket oss. Og det
er akkurat dette samfunnet trenger mer av, mer
åpenhet. Personlig syntes jeg det var utrolig
lærerikt å dele historien min med andre på min
alder, og det at det skulle ut til det norske folk
inspirerte meg til å være enda mer åpen.
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Hvordan har du det nå?
– Jeg har det veldig greit for det meste. Jeg må
jobbe med meg selv konstant. Som jeg sier, jeg
har en 24 timers arbeidsdag med meg selv, i
tillegg til min vanlige arbeidsdag. Jeg har jobbet
hardt for å reise meg opp og klare å leve med
depresjon, traumer og angst. Angsten er nesten
helt borte, men traumer og depresjon dukker
opp i perioder, spesielt når jeg sliter meg ut.
Men så lenge jeg har metodene mine klare og
er bevisst på mine følelser og åpenhet, går det
som regel bra!

Har du egne erfaringer med smitteeffekter
fra media eller underholdningsmedier?
– Jeg har reagert på bilder som illustrerer
selvmord og som viser ulike måter å utføre det
på. Jeg har også reagert på måter historiene
har blitt fortalt på, om det er lagt fram som
trist, veldig uforståelig eller som en «clickbait».
Jeg synes vi skal unngå fokus på metoder å
ta livet sitt på. Fokuset bør heller rettes mot
enkelthistoriene – de som treffer oss, og får oss
til å ønske å skape endringer for å forebygge
fremtidige selvmordshendelser.

Hva tenker du om begrepet «generasjon
prestasjon», og presset om å være flink i dag?
– Jeg tenker at det er veldig trist at vår generasjon har fått den merkelappen. Presset om å
nå opp til et urealistisk og ikke-eksisterende
ideal er altfor stort. Ingen kan prestere på topp
på alle plan, det er ikke menneskelig. Og det er
akkurat det som har skjedd i dag, vi har glemt
litt å være mennesker. Mennesker har følelser,
ser ulike ut og har ulike ambisjoner, og det
burde være helt greit. Jeg lot presset knekke
meg for to år siden, da jeg skulle være «flink
pike». Jeg skulle ha en bachelorgrad innen fylte
23 år. Jeg skulle bli popstjerne, ha fulltidsjobb
og være drømmekjæresten. I tillegg skulle jeg
poste kjempefine bilder der jeg så lykkelig ut,
og viste folk at jeg drev med mye forskjellig,
spennende og stort. Det sier seg selv at det blir
for mye for et menneske. Jeg har nå lært at
det å bare klare å komme seg på arbeid, eller
prøve å ta en utdanning, er bra nok i seg selv.
Vi burde heller fokusere på å puste, være glad
for de små tingene i livet og løfte hverandre
opp. Det burde ikke være en konkurranse om å
være best, med mindre det er OL.

Hva tror du er grunnen til at akkurat 13 Reasons
Why har hatt en så sterk smitteeffekt?
– Jeg tror mange unge kan relatere seg til ungdommene i serien. De fremstår som ungdommer flest, og har sine ulike utfordringer. Det er
snakk om mobbing, utestengelse, baksnakking,
kjærlighet og drama. Det er spesielt hovedkarakteren som sliter så mye, hun har en sterk
effekt på oss unge. Selvmord skaper store
reaksjoner, det er jeg veldig glad for. Det skal
ikke være normalt at mennesker tar livet sitt,
men heller normaliseres at man sliter og får
hjelp. Serien er så nær og spennende at jeg tror
mange unge blir slukt inn i serien. Jeg ble selv
veldig påvirket av den og gikk fra å ha tanker
om selvmord til faktisk å tenke ut metoder til å
utføre det.

Programmet baserer seg på gruppeterapi.
Har du noen tanker om betydningen av å være
en del av en gruppe, med tanke på gjenkjennelse
i de andre og/eller en eventuell smitteeffekt
mellom deltakerne?
– Det å være i en gruppe har selvfølgelig både
gode og dårlige sider. Man kan føle seg anerkjent og lyttet til, og mindre alene og unormal.
På den andre siden kan man bli lei seg av at
andre har det vondt. Hvis noen har mer behov
for hjelp, kan det eventuelt være med på å dra
den «friskere» personen lenger ned. Men dette
opplevde ikke jeg. Jeg syntes det var en lettelse
å møte andre som hadde det som meg og selv
om vi alle hadde vært gjennom ulike ting, så
var det mange likheter. Vi hadde alle følt på
sorg, sinne, skyld, skam, følelsesløshet og
ensomhet i ulik grad og form.

I kjølvannet av serien har Netflix tatt grep, og
den mest omdiskuterte scenen er nå fjernet.
Informasjon om hvordan man kan få hjelp blir
gjort lett tilgjengelig for seeren før episoden
spilles av. Hva tenker du om forholdsreglene
Netflix har tatt?
– Det er jo bra at de har fjernet den intense
scenen, men jeg synes Netflix burde fjerne hele
serien. Selv om mange har sett den og blitt
påvirket negativt, trenger ikke flere å bli det.
Vi skal ikke miste flere på grunn av en serie
som «motiverer» og «inspirerer» mennesker
til å ta sitt liv. Nå kom Netflix ut med en
ny sesong av serien, noe jeg mildt sagt ble
sjokkert over. Det overrasket meg at de velger
å lage en ny sesong, selv etter å ha fått inn
alle data om antall unge som har tatt eget
liv på bakgrunn av serien. Men det handler
vel om penger for produsentene, tenker jeg.
Det er bra at de tilbyr informasjon om hjelp i
tilknytning til serien, men av erfaring vet jeg
at de som sliter sjeldent tar kontakt for å si
fra at de har tenkt å ta livet sitt. Så dette blir
egentlig for dumt, hele serien burde bli fjernet
for å skjerme ungdommene for slik negativ
inspirasjon.
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Hvis jeg klarte det, så klarer du det! Jeg håper
jeg inspirerer deg til å ikke gi opp den verdifulle
personen du er selv! Du er verdt like mye som
andre og fortjener et lykkelig og bra liv.

Er det en måte de kunne satt selvmordsproblematikken på dagsorden, og samtidig
tatt hensyn til de mulige smitteeffektene?
– Jeg synes det skal bli et større fokus på
selvmordsforebygging, ikke hvordan man tar
livet sitt og antall som har tatt livet sitt. Vi
må tenke framover og tenke på hvordan hele
samfunnet kan samarbeide for å unngå at flere
tar livet sitt. Vi må sette fokus på psykiatrien,
sykehus, statsbudsjett, hjelpeapparatet og
pårørende. Hvordan kan vi nå den utsatte
gruppa? Hvordan skal de fanges opp tidlig?
Kanskje skolene kan snakke mer om hvordan
man kan skaffe hjelp om man sliter psykisk. Det
er viktig med åpenhet og et større engasjement
fra hjelpeapparatet. Hvis vi fokuserer på dette,
tenker jeg at smitteeffekten vil være positiv.
Hvilke andre kanaler kan gi smitteeffekter?
– Jeg tror både serier, sosiale medier, nyheter
og påvirkning fra andre mennesker kan ha
negativ innflytelse. Men det handler om
omfang og hvor mye et menneske takler å lese
og ta innover seg. Vi trenger absolutt å jobbe
med presset som er i dag, det tror jeg kan
hjelpe ungdommer å bli gladere i seg selv og
finne mening med livet.
Som en motpart til smitteeffekt i negativ
forstand, er det også snakk om en positiv
smitteeffekt; hvordan det å fortelle historier
der folk har kommet seg gjennom en vanskelig
periode kan hjelpe andre som sliter. Har du
noen tanker om dette?
– Det er lettere for unge mennesker å ta ting
innover seg når de relaterer seg til andre
unge. Det har desidert den største påvirkningskraften. Jeg tror det gir unge håp hvis de
ser at andre klarer seg etter å ha hatt store
psykiske utfordringer og er så modige at de
står fram. Det gir dem troen på at de også
kan endre livet sitt til det bedre, finne gode
metoder for selvhjelp og ta i bruk nettverket
sitt. Jeg håper at flere åpner seg og snakker

om hvordan de faktisk har det, men at de
jobber med å få det bedre. Hvis vi snakker for
mye om selve diagnosene kan det fort bli et
negativt fokus.
Hva gjør du for å ha det bra?
– Jeg prøver å ha et stabilt og trygt liv nå. Jeg
har ikke alltid hatt gode relasjoner til de som
skal være de tryggeste personene for meg, altså
mor og far. Dermed har jeg slitt med å finne
gode, trygge relasjoner i andre uten å lykkes.
Jeg har fast jobb nå, trener når jeg er motivert,
slapper av, puster og minner meg selv på å
være takknemlig og litt glad hver dag. I tillegg
prøver jeg å spise regelmessig og få meg nok
søvn. Jeg er ikke så opptatt av å dele på sosiale
medier eller å følge med på hva alle andre
gjør lenger, og det tror jeg har hjulpet meg en
del. Jeg fokuserer på meg og mitt og jobber
hele tiden for å ha det bra med meg selv og de
rundt meg. Det er tross alt dem jeg omgås, ikke
ringen av mennesker på sosiale medier.
Kan du gi ett godt råd til:
... journalister som skriver om psykisk helse
og selvmord?
– Skriv om enkelthistorier med gode og dårlige
utfall. Vi trenger å lese om begge deler. Det
ene for å gi håp til de som trenger det, øke
kunnskap og åpenhet. Det andre for å engasjere samfunnet til å ta grep om å forebygging,
slik at selvmord kan unngås.
... serie- og filmskapere som ønsker å ta opp
selvmord som tema?
– Jeg synes ikke de skal illustrere med sterke
bilder eller scener. Det kan gjerne snakkes om
selvmord og hvor tungt det er, men helst ikke
vise til metoder for ta livet sitt. Det blir som å gi
unge all kunnskapen de trenger for å gjennomføre det. Det er ikke den retningen vi vil unge
skal gå i. Fokuser heller på forebygging og gi
inspirasjon til å engasjere seg i samfunnet for
en bedre framtid og styrket psykisk helse.

suicidologi nr 2/2019

… pårørende til noen som sliter psykisk?
– Jeg synes de skal være sterke, stå i det og
være så støttende som mulig – selv om det er
vanskelig. Jobben dere gjør betyr så utrolig
mye, selv om den som sliter ikke uttrykker det
eller sier det. Men husk å ta vare på dere selv
også. For at en som sliter skal klare det, er de
avhengige av at pårørende kan være den sterke
i en periode.

den som kan hjelpe deg selv mest, så ta til
deg gode råd fra andre og finn din indre styrke.
Du kan klare dette! Husk at vi alle er mennesker med ulike utfordringer og som bare vil
være glade.
Hvis jeg klarte det, så klarer du det! Jeg
håper jeg inspirerer deg til ikke å gi opp den
verdifulle personen du er selv! Du er verdt
like mye som andre og fortjener et lykkelig
og godt liv.

... noen som sliter?
– Det ser kanskje mørkt og uutholdelig ut
akkurat nå. Livet føles sikkert meningsløst,
og du føler deg tom som en eske. Men hvis
du reiser deg opp og ber om hjelp, enten det
er å snakke med mammaen din, naboen din,
vennen din, jobben eller en psykolog, så har du
allerede startet reisen mot et bedre liv. Du er

Utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT)
Jobber du klinisk med sorgproblematikk
og har helse- eller sosialfaglig utdanning?
Søknadsfrist 15. november
Oppstart 2. desember 2019
Les mer og søk på www.uio.no/cgt

Bli CGTterapeut!
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Åpent hus hos
statsministeren
Av Hanne Holmesland

HVERT ÅR TAR mellom 550–600 mennesker livet sitt
i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange menn som
kvinner som tar sitt eget liv, og det er stadig flere barn
og unge som strever med psykiske plager og problemer.
– Det bekymrer meg fordi vi har et velferdssamfunn
som er bra på veldig mange områder, men vi er for
dårlige på akkurat dette, sa Solberg.
Statsministeren takket også Else Kåss Furuseth og
alle de frammøtte: – Dette er en viktig dag som jeg er
glad for å markere sammen med dere. Det å miste noen
er noe av det tyngste et menneske kan oppleve, og like
tungt er det selvfølgelig selv å ha selvmordstanker. Vi
må tørre å invitere folk til samtale og åpenhet, og det
er faktisk en styrke å be om hjelp, sa statsministeren
før Else Kåss Furuseth og Cecilie Ramona Kåss Furuseth
ledet arrangementet videre.
Mange tankevekkende innslag stod på programmet,
med gjestene Fredrik Walby, Anne Christine Bergem,
Nancy Herz, Fabian Stang, Oddvar Vignes, Eva Weel

IS-2182

I fjor inviterte Else Kåss Furuseth
til åpent hus på Verdensdagen for
selvmordsforebygging og utfordret
statsminister Erna Solberg til å
gjøre det samme. Solberg tok
stafettpinnen og inviterte 10.
september hjem til seg for et
åpent møte om selvmordsforebygging, et offentlig rom for å
snakke om livets vanskelige sider.

Handlingsplan for forebygging
av selvmord og selvskading
2014–2017

En ny handlingsplan er underveis. – Vi vil trekke inn mange miljøer i arbeidet
med den nye handlingsplanen, særlig de som selv kjenner det på kroppen,
sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet dørene i statsministerboligen
på Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Skram og Fay Wildhagen. Vi fikk også høre Maren
Baarsrud og Petter Vistung Fredriksen i samtale om
Unge LEVEs nye podkast Selvmord. Podkasten er nå
lansert på Spotify og iTunes.

Petter Vistung Fredriksen og Maren Baarsrud i samtale om Unge LEVEs nye podkast
Selvmord. Podkasten finner du på Spotify og iTunes.
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Skriv bedre om selvmord
Av Hanne Holmesland

Magasinet Psykisk helse arrangerte 12. september seminaret
«Skriv bedre om selvmord» hos Fritt Ord. Fra TV-serien «Jeg
mot meg» deltok Mariann Humberset i samtale med Peder Kjøs.
De snakket om erfaringer ved å være personlig på TV og om
erfaringer med smitterisikoen ved å se serier som 13 Reasons Why.

VI FIKK OGSÅ HØRE OM motivasjonen for å dele offentlig

fra sitt liv – et ønske om å forebygge og å hjelpe andre
som sliter og troen på åpenhet om livet bak fasaden.
Psykiater og forsker Lars Mehlum snakket om forskning på smitteeffekter og journalist og leder for Norsk
redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, diskuterte
dagens Vær Varsom-plakat – hva gjør tabu til tema og
setter selvmord på agendaen uten å risikere liv?

Paneldebatt med perspektiver fra behandling, forskning, presse og berørte.
F.v. Peder Kjøs, Mariann Humberset,
Reidun Kjelling Nybø, Annemarte
Moland, Helga Wilhelmsen og Lars
Mehlum.

Annemarte Moland presenterte fra NRKs granskning
av selvmord i psykisk helsevern, og vi fikk høre Helga
Wilhelmsen fortelle om sin fortvilelse som etterlatt,
kampen mot systemet og erfaringer med å dele sin
historie i media.
Seminaret ga innsikt i hvordan mediene kan virke
forebyggende og tok tak i berøringsangst for et vanskelig tema.
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Lysmarkering på Universitetsplassen
Av Marthe Sunde

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres over hele landet
og internasjonalt den 10. september,
og i Oslo var mange samlet for å tenne
et lys sammen på Universitetsplassen.
Bent Høie holdt en politisk appell,
og Solveig Kloppen en appell på
vegne av etterlatte og berørte.

TIL VAKKER MUSIKK fra fiolinist og keyboardist

ble de fremmøtte invitert til å tenne et lys for å
markere Verdensdagen. Da mørket senket seg,
ble Universitetsplassen lyst opp av de mange
tente lysene på trappa opp til Domus Media.
Å tenne et lys har blitt et symbol for
Verdensdagen, og 10. september hadde LEVE
flere lystenningskampanjer på sosiale medier.
På Instagram ble etterlatte og berørte ved
selvmord oppfordret til å ta bilde av lyset
de tente for den de savner, og dele det med
#mittlys. På Facebook hadde LEVE lystenningskampanjen: «Tenn et lys ved et vindu i kveld
kl. 20:00». Dette er en del av et internasjonalt
initiativ fra IASP (International Association for
Suicide Prevention).
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Else Kåss Furuseth, Kristian
Furuseth og Cecilie Ramona Kåss
Furuseth mottok Olafprisen under
kveldens arrangement «Jeg valgte
livet».Her avbildet med generalsekretær i LEVE, Terese Grøm.
Foto: Marthe Sunde.

Jeg valgte livet – å snakke om selvmordstanker
Av Marthe Sunde

«Taushet er ikke gull» ble det store budskapet fra Litteraturhuset 5. september.

«JEG VALGTE LIVET» er en av markeringene av

Verdensdagen for selvmordsforebygging. Arrangører
var LEVE, unge LEVE, Røde Kors og Røde Kors ungdom,
med støtte av NSSF. Arrangementet vekket stort
engasjement; på Litteraturhuset var det en fullsatt
Wergelandsal, flere fulgte med på videoverføring i
Amalie Skram-salen. Rundt hundre seere fikk med seg
arrangementet gjennom livestream via YouTube.
«Jeg valgte livet» er LEVEs nye prosjekt. Det består
av ti filmsnutter om mennesker som tidligere har hatt
selvmordstanker, men som av ulike årsaker valgte livet.
Tre av disse filmsnuttene ble lansert under arrangementet på Litteraturhuset. Psykolog Peder Kjøs og fagrådgiver i Røde Kors, Anders Kjus Skisland, kommenterte
og drøftet filmene underveis.
Skisland jobber i hjelpetelefonen «Kors på halsen».
Han kunne fortelle at de hadde omkring 900 samtaler

relatert til selvmord i fjor. Med årets tall ligger det an
til en økning på 15 % i slike samtaler sammenliknet
med fjoråret.
Filmsnuttene ga et bilde av hvor betydningsfullt det
kan være å ha noen å støtte seg på; enten en person, et
fellesskap eller en hjelpetjeneste. Hovedbudskapet fra
de sterke historiene var understrekingen av at det er
viktig å snakke om selvmordstanker – det kan redde liv.
Menn og følelser
Arrangementet hadde et spesielt fokus på menn,
følelser og selvmord. Psykiater Dag Furuholmen holdt
et kåseri om menn og følelser, og utfordret noen av
mytene om menns manglende følelsesliv.
Temaet ble diskutert videre under sofapraten
mellom Robert Mood (president i Røde Kors), Truls
Bjaaland (Mental Helse), Dag Furuholmen og Tove
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Menn, følelser, språk og fellesskap var tema for sofapraten under arrangementet på Litteraturhuset 5. september. F.v. Tove Langsveen, Dag Furuholmen, Jon Schultz,
Truls Bjaaland og Robert Mood.

Langsveen, ledet av Jon Schultz (LEVE). Noen av forskjellene mellom menn og kvinners måter å uttrykke
følelser på ble diskutert, og Bjaaland påpekte at noen
menn kan verdsette nærvær og fellesskap med andre
like høyt som å prate om følelser. Schultz kunne fortelle om at de vanligvis har en stor kvinnedominans i
sorggrupper, og at menn ofte deltar i mindre grad her.
Han erfarer derimot at menn ikke har problemer med å
åpne seg når det arrangeres separate mannegrupper.
Paneldeltakerne ble utfordret til å komme med
forslag til hva vi som samfunn og medmennesker kan
gjøre for å redusere selvmord i Norge. Furuholmen
trakk særlig frem «helsebrødre» og mannlige lærere, og
hvordan de kan være viktige kontaktpersoner for unge
gutter. Paneldeltakerne var samstemte om viktigheten
av å se folk man har rundt seg og å engasjere seg i
andre mennesker.
Olafprisen 2019
Programmet avsluttet med et av kveldens store
høydepunkter; utdeling av Olafprisen 2019. Prisen deles
ut årlig til en person som har bidratt med fremragende
vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.
I år var det hele tre personer som mottok prisen
sammen; Else Kåss Furuseth, Kristian Furuseth og
Cecilie Ramona Kåss Furuseth. Fagkomitéens begrunnelse trakk frem at de tre har vært pionerer innen
arbeidet med folkeopplysning og anti-stigmaarbeid når
det gjelder selvmordsproblematikk og psykiske lidelser.

Psykolog Peder Kjøs og fagrådgiver i Norges Røde Kors, Anders Kjus
Skisland, i samtale om filmer fra LEVEs nye prosjekt.

Opptak fra arrangementet er tilgjengelig fra Røde Kors
Ungdoms YouTube-kanal her: https://www.youtube.
com/watch?v=1N2Dl2AOJvY
Les mer om arrangementer knyttet til markering
av Verdensdagen her: https://leve.no/verdensdagen/
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Nytt om behandling for ungdommer
Av Marthe Sunde

I løpet av de senere år har det skjedd
store fremskritt i kunnskapen om forebygging og behandling av suicidal og
selvskadende atferd hos ungdommer.

I EN NY ARTIKKEL av Asarnow og Mehlum i Journal

of Child Psychology and Psychiatry integreres nye
forskningsfunn på flere nivåer i behandlingsforløpet;
kartlegging og risikovurdering, behandling og forebyggende arbeid og strategier på samfunnsnivå.
Forfatterne trekker fram fellestrekk ved behandlinger og forebyggende intervensjoner som gir
størst effekter. Dette ser ut til å være de som aktivt
adresserer ungdoms psykososiale behov, og samtidig forsterker betrodde voksnes evne til å beskytte
og støtte ungdommene, samt å styrke beskyttende
prosesser i miljøet.
Joan Rosenbaum Asarnow og Lars Mehlum:
Practitioner Review: Treatment for suicidal and
self-harming adolescents – advances in suicide
prevention care
The Journal of Child Psychology and Psychiatry:
https://doi.org/10.1111/jcpp.13130

Se www.selvmord.no
for mer informasjon om
arrangementene

Møter, kurs og konferanser
Hele året

Vivat-kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»
holdes gjennom hele året på ulike steder i Norge
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