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SVÆRT MANGE AV OSS har en eller annen

gang tatt førstehjelpskurs i hjerte-lungeredning i regi av speideren, Røde Kors,
Norsk Folkehjelp eller en av de mange andre
organisasjonene eller institusjonene som har
gitt slik opplæring i Norge de siste 50–100
år. Ideen bak førstehjelp er, som kjent, å gi
livreddende behandling der og da, før
Siden selvmord berører kyndige helsearbeidere kan overta
så å si alle mennesker
ansvaret. Dette har
i samfunnet, trenger
reddet utallige liv
også de fleste å ha noe
og er like viktig i
dag som i tidligere
kunnskap om hva de
tider. Den samme
kan gjøre for å hindre
ideen ligger bak
at noen skal ta sitt
det å gi førstehjelp
ved selvmordsfare.
eget liv.
Dessverre har
vi ikke like godt
utbygget opplæring for denne typen førstehjelpsferdigheter. Det var derfor en milepæl
da Vivat Selvmordsforebygging ble etablert
for drøye 20 år siden. Siden den gang har
Vivat gitt mer enn 50 000 lærere, sykepleiere,

politifolk, prester, offiserer og leger (for å
nevne noen av de mange gruppene) i alle
deler av landet opplæring i hvordan oppdage selvmordsfare og gi førstehjelp. I dette
nummeret av Suicidologi bringer vi artikler
om utviklingen av Vivats arbeid og hvilke
erfaringer utdanningsprogrammet har bygd
opp gjennom to tiår. Suicidologi gratulerer
Vivat og det dyktige teamet av lærere og
kursledere med jubileet og innsatsen!
Siden selvmord berører så å si alle mennesker i samfunnet, trenger også de fleste å
ha noe kunnskap om hva de kan gjøre for å
hindre at noen skal ta sitt eget liv. Det gjør
oppgaven med å spre slik kunnskap formidabel og det er derfor gledelig at også Norges
Røde Kors har engasjert seg på dette området
i løpet av de siste par årene. I dette nummeret
bringer vi stoff om hvordan opplæring av
frivillige i Røde Kors har ført til endringer i
holdninger, kunnskaper og ferdigheter i møte
med personer i selvmordsfare. Vi trenger å
nå lenger ut i befolkningen med kunnskaper
som kan føre til endring. Vi trenger at folk får
øynene opp for det store samfunnsproblemet
selvmord og innser at det kan forebygges!
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Reducing suicidal behaviour in people
with complex needs: Addressing the
challenge of implementing dialectical
behaviour therapy
By Michaela A. Swales

ABSTRACT

Dialectical Behaviour Therapy (DBT) is an evidence-based psychological therapy, originally developed for
the treatment of people with a diagnosis of borderline
personality disorder, that specifically focuses on the treatment of suicidal and self-harm behaviours. This paper
describes how DBT, uniquely, both treats long-standing
factors contributing to suicidal and self-harm behaviour
as well as providing an explicit protocol for treating suicidal crises when they arrive. Despite its success in treating suicidal and self-harm behaviours DBT presents
some challenges to implementation in routine practice.
The paper concludes by outlining these difficulties and
how to solve them.
Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en evidensbasert
psykoterapimetode som opprinnelig ble utviklet som en
behandling for mennesker med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse med særlig fokus på selvmordsog selvskadingsatferd. Denne artikkelen beskriver
hvordan DBT spesifikt behandler både vedvarende
risikofaktorer som bidrar til selvmords- og selvskadingsatferd, og akutte selvmordskriser når de oppstår. Til
tross for at Dialektisk atferdsterapi har betydelig effekt
i behandlingen av selvmords- og selvskadeatferd, byr
DBT på noen utfordringer for implementering i daglig
klinisk praksis. Artikkelen diskuterer disse utfordringene
og hvordan de kan løses.

DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY (DBT) is a comprehensive, cognitive-behavioural treatment, incorporating
mindfulness, that was first used to treat adults with a
borderline personality disorder (BPD) diagnosis in the
late 80s and early 90s. As the initial RCT was the first
to demonstrate success in treating a known to be hard
to help group of people (Linehan et al., 1991), DBT was
widely disseminated and researched. Extensive evidence now supports the efficacy of DBT as a treatment
for clients with BPD and suicidal behaviour (StoffersWinterling et al., 2012; Oud et al., 2018; Miga et al.,
2019). As a result, DBT features as a recommended
treatment in some jurisdictions (National Institute for
Health and Clinical Excellence (2009)) for clients with
these problems. In addition, because of the success
of the treatment for this client group, DBT has been
utilised to treat other presenting problems where
emotion dysregulation and suicidal behaviour are
central features, for example, adolescents presenting
with suicide and self-harming behaviours (Mehlum et
al., 2014; McCauley et al., 2018), substance-use disorders
(Axelrod, 2019, for review), complex eating disorder
presentations (Bhatnagar, Martin-Wagar, & Wisniewski,
2019). This paper begins by summarising key features
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of DBT relating specifically to the treatment of suicidal
behaviour. Structural features of the treatment are then
described before challenges and solutions to implementing this efficacious treatment into routine clinical
practice are considered.
DBT as a treatment for suicidal behaviour
In the 80s, Marsha Linehan, a suicidologist and a
behaviourist, wanted to develop a behavioural intervention to treat suicidal behaviour. Linehan chose to work
with clients with a BPD diagnosis precisely because of
their high rates of suicidal and self-harm behaviour. So,
whilst DBT is often considered as a treatment for BPD,
which it is and for which the evidence base is strongest,
it began as and still remains, a treatment for chronic
suicidal behaviour. As such, DBT has features that may
be more broadly applicable to the treatment of recurrent suicidal behaviour, wherever it occurs, and not just
in the context of BPD. From the perspective of treating
suicidal behaviours DBT has two important features.
Uniquely, DBT combines both a specific treatment
approach to treating the long-standing issues that lead
to and prompt suicidality with a structured protocol
linked to the treatment that guides therapists in how to

respond in a suicide crisis (Linehan, 1993, chapter 15).
Most other treatments focus either exclusively on the
former, and utilise treatment as usual in a suicide crisis,
or on the latter not attending to longer standing issues.
The combination of both of these approaches, with
the specific focus on suicidal behaviour, maybe in part
what contributes to DBT’s efficacy and effectiveness in
the treatment of suicidal populations. Indeed, a recent
dismantling study concluded that, whilst comprehensive DBT maybe superior at follow-up, less comprehensive forms comprising systematic treatment of suicidal
behaviour alongside DBT Skills Training were equally
effective in the shorter term (Linehan et al., 2015). DBTs
treatment of suicidal behaviours will now be considered
in more detail.
Targeting and treatment of suicidal behaviour
In the first few sessions of treatment, DBT therapists
develop a hierarchy of treatment targets to guide the
therapeutic focus. Given that people with a BPD diagnosis have one of the highest rates of suicidal behaviour
and indeed completed suicide (Gunderson, 2001;
Pompili et al., 2005), suicidal behaviours and non-suicidal
self-injury (the strongest predictor of subsequent suicide)
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are considered the top targets for therapeutic intervention. These behaviours are followed by therapy-interfering behaviours, e.g. non-attendance or non-compliance
with therapy tasks, and quality-of-life interfering behaviours, which are behaviours that are seriously de-stabilising, often warranting intervention from others and
behaviours that comprise other psychiatric diagnoses.
For example with a client with BPD and co-morbid
PTSD, the therapist may target flashbacks and hypervigilance. By addressing these behaviours, DBT also
treats other co-morbid conditions that frequently present in clients with a personality disorder diagnosis.
Clients in DBT monitor their agreed target behaviours each week enabling the therapist to select the
highest priority behaviour for analysis and treatment.
DBT therapists conduct behavioural and solution analyses of this behaviour, investigating prompting events
and the emotions, thoughts and actions leading up to
and following the target behaviour. Broadly speaking,
DBT conceptualises problem behaviours as solutions
to emotional problems. Thus, DBT therapists aim to
identify, across target behaviours, common patterns of
problematic emotions that both drive the occurrence
of behaviours on the antecedent side and maintain
behaviours on the consequent side. As behaviourists,
they are alert to the presence of both classical and

operant conditioned responses in clients’ repertoires of
behaviours.
Utilising four broad classes of ‘change’ procedures
DBT therapists collaboratively develop solution analyses for these controlling variables that contribute to the
occurrence and maintenance of the suicidal behaviour.
DBT change procedures encompass: a comprehensive
set of skills, taught in a weekly skills class, to manage
crises, regulate emotions and improve interpersonal
effectiveness (Linehan, 2015); cognitive restructuring
techniques; exposure and contingency management
procedures. In selecting the most appropriate solutions for controlling variables, DBT therapists assess
for capability and motivational deficits. In many cases
clients lack basic skills in managing emotions or asking
for help. In these cases, DBT therapists teach and shape
a new repertoire of skills based on those taught in the
weekly skills class. Almost all clients, in addition to
lacking basic capacities, have significant motivational
difficulties such that, even if the skill is in their repertoire, they do not use it when it would be appropriate to
do so. Frequently, problematic cognitions, unwarranted
emotions and/or punishing environmental contingencies interfere with skilful behaviour. In these circumstances, based on their analyses, DBT therapists deploy
cognitive restructuring, exposure and contingency
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TEXT BOX I
Cara is 25 years old. She was referred to her local DBT
programme after several psychological treatments
(cognitive-behaviour therapy, interpersonal therapy)
failed to improve her difficulties. She has a diagnosis of
borderline personality disorder, eating disorder not otherwise specified, and a history of trauma. She has been
in DBT for 8 weeks. Her primary targets to decrease in
therapy are: overdosing on paracetamol and prescribed
medication, cutting her arms and thighs, bingeing,
vomiting, flashbacks. Targets to increase are: attendance at therapy appointments, implementing solutions
generated in therapy, attendance at college.
This week in therapy Cara reports an overdose of tablets.
During a night out with friends, Cara met a man who
seemed interested in her. Cara became increasingly
anxious as they talked more, and she began to worry
that he might rape her. She left the club abruptly. She
felt ashamed and besieged by self-critical thoughts. She
texted her sister and described what happened. Her
sister told her not ‘to be so stupid’ and that the guy was
‘just wanting to get to know her better’. Cara’s shame
and self-criticism intensified. She began ruminating on
several failed relationships, and became increasingly
hopeless and suicidal. She took 30 paracetamol,
hoping that this would kill her, and went to bed. Shortly
afterwards, her friend from the nightclub arrived back
at the flat, discovered the pill packets and called an

management procedures respectively. An example of
a behavioural and solution analysis is provided in Text
Box 1.
To complement this relentless focus on behaviour
change, DBT therapists also utilise several strategies
likely to assist in the mitigation of suicide risk. Therapists deploy validation strategies as a counterpoint to
pushing for change. In locating and validating those
aspects of clients’ responses that make sense in their
current context, DBT therapists forge effective working
alliances that can reduce the isolation that suicidal
clients often experience. DBT therapists also have a
reciprocal therapeutic style, emphasising warmth,
genuineness and self-disclosure that aims to further
enhance the therapeutic connection which is of essential importance with suicidal clients (Mehlum, 2019).
Treatment in a suicide crisis
In addition to the weekly focus on solving problems that
lead to suicidal and non-suicidal self-injury behaviours,
DBT has a structured protocol to utilise when a client
presents in crisis either in-session or on the telephone
(Linehan, 1993, chapter 15). Whilst this protocol has
been part of DBT since its inception, only recently has

ambulance. Cara was admitted to hospital and received
treatment. Her sister came to the hospital the following
day and apologised for not understanding her.
In analysing this sequence of events, the therapist and
Cara identified that the controlling variables for the overdose were the intense shame and self-criticism; hopeless
thoughts about the future; and family members only validating her after she has harmed herself. In this session,
the therapist, in discussion with Cara, elected to work on
the shame and accompanying self-criticism as targets,
as these had previously featured as controlling variables
in relation to other targeted behaviours (bingeing and
vomiting). Together they identified that the majority of
Cara’s shame was unwarranted; mild embarrassment
about rushing away from her friends was all that was
warranted. Emotion regulation skills for unwarranted
shame were taught and rehearsed in session, including
rehearsing alternative more mindful cognitions as an
alternative to self-critical thoughts. At the end of the
session, they rehearsed skills for regulating anxiety sufficiently to access support from her friends, in the future,
to assess if a situation was safe. They decided to leave
to another occasion assessing whether Cara’s family’s
interactional style could be changed. Before the session
ended the therapist established that Cara no longer had
a hoard of tablets in her flat. Thankfully the friend had
removed all the other tablets Cara had collected.

it become known more widely outside of DBT as the
Linehan Risk Assessment and Management Protocol (LRAMP)
and in its web-based version as the Linehan Suicide Safety
Net (Harned et al., 2017).
DBT strongly emphasises maintaining clients in the
community and does not advocate hospitalisation in a
suicidal crisis except in exceptional circumstances. In
order to facilitate maintaining community treatment
and ensuring clients’ safety, DBT therapists using the
protocol, in whatever format, follow a series of steps to
analyse and treat the crisis. First, the therapist assesses
for imminent risk of action to end life. Clients in DBT
are by default in a high-risk group and so the therapist
is not attending here to well-known demographic risk
factors, as these are already known. Rather they systematically focus on imminent risk factors known at a
population level, for example, current suicide planning,
access to means, attempts to prevent discovery, supplemented with ideographic risk factors, which they know
were causal factors in previous suicidal behaviours of
the client. Second, the therapist focuses on solving the
problem that prompted the current suicide response.
This is not a moment to address long-standing issues
but to attend to the current crisis. Often this may be an
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interpersonal conflict or some other distressing external
event that has overwhelmed the client’s coping skills.
Alternatively, it may be an extremely intense level of
emotion that the client either has no skills to solve or
their energy to continue managing their emotional state
has faded. In these discussions the therapist continually
focuses on solving the problem that resulted in the
client actively planning suicide. DBT conceptualises
suicidal behaviour as a form of problem-solving; in the
context of extreme emotional distress, with limited
other solutions to their problems available, suicide is
the only strategy from the client’s perspective that can
terminate the current crisis. Recognising that suicide is
essentially an escape plan – the mission of the therapist
is to create and develop, as collaboratively as possible
with the client, a non-suicidal set of alternative, workable solutions to the client’s crisis. Third, DBT therapists
attend to high-risk behavioural indicators. They will
directly address the removal of lethal means – and may
even postpone their problem-solving efforts until this
has been accomplished. DBT therapists will also directly
challenge any inaccurate perceptions about suicide and

confront fantasies about death by suicide in order to
decrease motivation for suicide as a solution. Fourth,
and in counterbalance to the strong problem-solving
focus, therapists will help the client to develop affect
tolerance, primarily by validating the emotional pain
of the client, the natural desire to want to escape such
pain and by instructing in DBT skills that will aid the
tolerance and regulation of emotional distress. Therapists then move to gain a commitment to the non-suicidal plan of action developed in the discussion before
concluding with a re-assessment of the imminence of
the suicide risk and finally, trouble-shooting what to do
if the suicidal urges recur. An example of a typical crisis
call is given in Text Box II.
							
Structural features of DBT
Before considering implementation of DBT in routine
practice, it is worth considering structural aspects of
the treatment relevant to its implementation. DBT has
a programmatic structure and, as a consequence of its
multi-modal structure, teams of professionals deliver
DBT. In traditional out-patient settings, DBT comprises

TEXT BOX II
Cara texts her therapist at 8pm on a mid-week evening,
saying ‘skills not working, it’s all pointless’. On receiving
the text, Cara’s therapist returns the call. She opens by
asking directly about Cara’s suicidal urges, knowing
from past experience that the word ‘pointless’ is often
associated with suicidal actions. Cara confirms that her
urges are high and that she has access to medication
that she intends to take. Her therapist, first, negotiates
disposal of the means. Cara is reluctant to give up the
medication. Her therapist reminds her that planning
to overdose is Cara’s way of trying to solve a problem
and that the therapist will help her solve whatever the
problem is but can only do so when she is assured of
Cara’s safety. Reluctantly Cara flushes the medication
down the toilet – which the therapist listens on the
phone. Then the therapist asks Cara to describe briefly
the events leading to the suicidal crisis. Cara describes
discovering that some members of her family are
planning a weekend away and have not invited her. Cara
reports that this is because she is such a dreadful sister
and daughter. The therapist irreverently comments that if
she wishes to not be a dreadful daughter and sister then
she should definitely not commit suicide! In response,
Cara becomes more engaged in active problem-solving,
opening up the opportunity for the therapist to drop
her matter-of-fact voice tone and become more validating and warmer as Cara participates more in skilful
behaviour. On further enquiry by the therapist, Cara

acknowledges experiencing intense sadness (about
not being invited) and shame (because she believes it
is her fault). The therapist works on helping Cara apply
opposite action skills for shame (as these have previously been rehearsed in session) whilst then guiding her
through the check the facts skill in relation to the reason
for her not being invited. The therapist reassures Cara
that if it is the case, as Cara fears, that she has not been
invited because of her past behaviours, the therapist
will provide further coaching on how to handle these
distressing emotions and how to change her behaviours.
At the end of the call Cara reports that her suicidal urges
have gone and she feels more hopeful that she can cope
with the situation. The therapist asks Cara to rehearse
what she will do if the urges return. They schedule a
check-in call the following day so the therapist can hear
about the progress Cara has made in checking the facts
with her family. During the check-in call, Cara reports that
her sister confirms that they had not invited her because
she had refused a similar offer the previous year, saying
she was too anxious to go away and she would be a
‘nuisance’ to everybody. Her sister has asked her if
she would like to go. Cara is now highly anxious about
whether to go and how she will cope. The therapist
asks her to try and find her Wise Mind about whether to
go or not, and that they can work on this more in their
scheduled session, including plans for going away using
the cope ahead skill, early the next week.
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four treatment modalities, three of which are client
facing (Linehan, 1993). Clients participate in weekly
skills groups that typically last for 2.5 hours during
which two skills trainers teach and strengthen new
skills in mindfulness, interpersonal effectiveness, emotion regulation and distress tolerance (Linehan, 2015).
Individual DBT therapy sessions are also held weekly.
In these session, DBT therapists conduct the thorough
behavioural and solution analysis of factors contributing to suicidal and self-harm behaviours (Rizvi, 2019).
Clients also have access to their individual therapist
outside traditional office hours, and within the therapists’ limits, for telephone coaching in how to apply the
newly learned skills in the everyday challenges of their
lives. Whilst contact
between sessions is
most commonly by
These modalities of
phone, in recent years
DBT essentially fulfil
texts and emails are
increasingly utilised
four key functions.
as methods to aid
generalisation of skills
(Chapman, 2019). Access by phone between sessions
is yet a further mechanism by which DBT endeavours
to treat suicidal behaviours. By providing assistance
as and when needed, therapists can intervene earlier
in a sequence of problems that might otherwise lead
to a suicidal behaviour. Clients are instructed in how
to effectively utilise the phone early in treatment and
oriented to the fact that they will not receive therapy
on the phone, rather they can access coaching in using
skills. If clients do take suicidal action, access to the
therapist by phone is withdrawn for 24 hours. Data has
shown that offering such access, compared to therapists
offering other treatments, does not increase the number
of calls therapists receive; it removes the correlation
between phone calls and suicidal communication, and,
typically, calls last about 6 minutes (Chapman, 2019;
Rizvi & Roman, 2019). In offering out-of-hours access,
DBT therapists also signal availability to provide help
and support when the client is in difficulty. This feature
of the treatment, recognised as a requirement in the
field of suicide prevention (Mann et al., 2005) may also
contribute to decreasing isolation and risk in the face of
a suicidal crisis.
The final modality of treatment, DBT Consultation
Team meeting, provides an opportunity for therapists
to meet weekly to receive assistance in delivering
the treatment (Sayrs & Linehan, 2019). Typically, the
consultation team meeting lasts for two hours a week.
During one of these hours, therapists request consultation on how they may improve the quality of the treatment that they offer. The focus during the consultation
is on how the team can shape therapists’ behaviour
to be maximally effective with the clients rather than
on discussing client progress, as is typical in a standard case discussion meeting. The style of the meeting

requires a willingness from DBT therapists to expose
their work with clients to feedback from colleagues and
be open to changing their own behaviour in the service
of improved client outcomes. The second hour focuses
on teaching and developing further skills in the therapy.
This four-mode structure works well in typical
out-patient settings. These modalities of DBT essentially
fulfil four key functions: enhancing client capabilities
(skills training groups), enhancing client motivation
(individual DBT psychological therapy), ensuring generalisation of treatment gains (telephone coaching), and
enhancing therapists’ capabilities and motivation (consultation team meeting). A further fifth function, structuring
the environment, becomes relevant with other client
groups and in other contexts (Linehan, Cochran, &
Kehrer, 2001). For example, adolescent programmes, as
well as including parents in the skills classes, frequently
involve parents in family sessions examining wider systemic factors that impact the clients’ target behaviours
(Miller, Rathus, & Linehan, 2007). In inpatient settings,
modalities addressing the reinforcing and punishing
consequences of the milieu may be highly relevant to
the success of the programme (Fox, 2019). In these circumstances, the DBT team attends to ensuring that the
wider environment, either of the clinical service or the
client’s home environment reinforces treatment gains.
Implementing DBT: Challenges and Solutions
In addition to evidence of efficacy, DBT also effectively
delivers improved clinical outcomes in routine practice
(Walton & Comtois, 2019). Despite evidence of effective
translation of the treatment from the ‘laboratory’ to routine practice, implementing DBT in healthcare services
presents a number of challenges. It requires mental
health professionals to be configured in teams that can
meaningfully work together to deliver a programme of
treatment, capacity to deliver an intensive treatment
(multiple modalities across the week) for extended
treatment periods (up to a year), and strategies to
sustain the programme. In recent years, given the extent
of the dissemination and implementation effort in DBT,
clinicians and researchers have discussed in more detail
the implementation challenges and how they may be
addressed (Comtois & Landes, 2019; Toms et al., 2019).
Making a case for DBT: Organisational Pre-treatment
Given the extent of organisational change required to
install a DBT programme, preparing the organisation,
much as you would a client, for treatment is advisable. Similar steps to this process have been identified
(Swales, 2010). First, as ‘goal fit and suitability’ has been
identified as a potential implementation barrier for DBT
(Toms et al., 2019), whoever is leading the proposed
implementation must establish the goals or stated aims
of the organisation proposing to host the programme.
DBT fits well in organisations that routinely provide
therapeutic interventions, that frequently see suicidal
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clients and have staff trained as mental health professionals. Organisations seeking directly to reduce
suicidal behaviours or whose societal role could be considered to deliver on government targets, for example
public sector mental health services, are ideally suited
to deliver DBT programmes. Explicitly linking DBT’s
goals of reducing suicidal behaviours and improving
quality of life to the goals of the organisation is a necessary first step. Implementers must beware, however, of
assuming that a good match between the organisation’s
goals and those of DBT is sufficient for effective implementation. Organisations have multiple goals, some
of which may conflict with those of DBT. For example,
whilst in the UK there are clear directives for NHS
services to reduce suicide and suicidal behaviours, there
are also equally strong directives to reduce waiting
times, making delivery of a time and personnel intense
treatment a low priority for some parts of the system.
Whilst DBT may decrease service utilisation (Krawitz
& Miga, 2019), the places where it decreases demand
e.g. unscheduled care services, inpatient services, may
not be those where the savings can easily be reinvested
in outpatient mental health services. So, ensuring that
the organisation has signed up for DBT requires that
any conflicting goals are identified and addressed and
management within the system can agree that adopting
DBT is an appropriate treatment option to implement.
Before implementing DBT, practitioners may find it
salutatory to review their organisations previous history of implementing new services or treatments. Some

A further fifth function, structuring
the environment, becomes relevant
with other client groups and in other
contexts.
organisations may excel in successful implementation
and in such cases DBT implementers would benefit
from discussions with leaders of previous implementations about factors within the system that ensured
their success. Indeed, organisations with higher ratings
of organisational cohesion and communication are
more likely to implement more modalities of DBT (Ditty
et al., 2015). Where the organisation has a history of
failed implementation, DBT implementers are advised
to interview several people associated with previous
attempts at innovation and change to identify barriers
encountered and to make a strategic plan about how to
address them. In all cases forming a steering group of
all relevant stakeholders, to build collaboration (Koons
et al., 2006) and increase buy-in to the intervention will
increase the likelihood of successful implementation
and is a recognised implementation strategy (Powell et
al., 2012).
Programme Installation
Once organisational agreement has been finalised there
are several steps involved in installing the programme
and beginning to deliver a DBT service.
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Training – who to train, team leadership. Several studies
indicate that staff from a variety of backgrounds can
learn and deliver DBT (Hawkins & Sinha, 1998). Given
the treatment’s behavioural focus, teams require that at
least some practitioners have knowledge of the application of behavioural principles before they commence
training especially as this has been highlighted as an
implementation challenge (Hawkins & Sinha, 1998). In
addition, some studies of DBT indicate that selecting
staff who are non-judgemental with more positive
attitudes towards BPD correlates with increased use of
DBT (Herschell et al., 2014). Selecting staff who embody
a stance of equality combined with skills in group
management and teaching has also been described as
helpful (Cunningham, Wolbert, & Lillie, 2004).
Training facilitates implementation and increased
training is associated with improved confidence
and greater use of DBT (Frederick & Comtois, 2006;
Herschell et al., 2014; Swales, Taylor, & Hibbs, 2012).
Intensive Training™ is the most researched training
model (DuBose et al., 2019). In this form of training the
team planning to deliver the treatment train together,
attending two five-day seminars separated by 6–8
months. During the first five days of training, practitioners receive didactic instruction, augmented by experiential practices, to learn the key principles and strategies
of the treatment. Before the second part of the training,
teams must implement the treatment – setting up a DBT
programme – returning with presentations about their
new service and the challenges encountered in set-up
and a clinical case that they have treated within their
service. Practitioners receive coaching and feedback to
shape further skill and implementation of the treatment. This unique training model, focusing on teams
and explicitly requiring implementation, counteracts
the ‘train and hope’ strategy common in many public
sector implementations where organisations only focus
on training staff and ‘hope’ that they will implement
what they have learnt (Fixsen et al., 2005). Requiring
teams to implement before returning to the second part
of training may account for DBT’s success in dissemination and implementation (McHugh & Barlow, 2010).
On-going consultation post-training has also been
found to facilitate DBT implementation (Carmel, Rose,
& Fruzzetti, 2014).
DBT programmes require a team lead (Swales &
Dunkley, 2019). The role comprises two main components; first, to ensure the team delivers an adherent
DBT programme and second, to link with the wider
organisation to secure resources for the team and
ensure accountability of the programme to the organisation. DBT team leads often acquire the position by
accident – they were simply the most willing person
to organise the training of the team. During training,
teams and team leads should consider who has the
necessary skills for the role. Team leads will need to
have sufficient skill and organisational connections to

effectively liaise with the wider organisation to ensure
the team has necessary resources, including funding
(Kinsey & Reed, 2015) and to protect the team as far as
possible from wider organisational pressures. Ideally,
team leads have a more senior position in the wider
system combined with influencing skills. Without this
they may struggle to ensure that the team has adequate
resources. When a team lead lacks seniority, recruiting
a DBT champion from the wider system who has more
influence and power to maintain programme resource
may prove helpful (Wolpow, Porter, & Hermanos,
2000). Team leads function best when they also have
a high level of skill in the treatment, for example, the
capacity to model DBT skills (Little, Butler, & Fowler,
2010). Their task is to lead the team to deliver an
adherent programme and this is a task best done when
leading from the front! As a priority, post initial training, team leads should seek supervision and advanced
training in DBT to further develop their skills to enable
them to more effectively lead the team.
Allocating Clinician Time to the Programme. Prior to
training, team members are required to commit to
devoting 1.5 days per week to the delivery of the new
programme during the training period. Successful
installation of a DBT programme requires a genuine
commitment and is not simply a paper exercise.
Research into implementation of DBT indicates that
this is the first point at which installation of a DBT
programme can go awry (Swales, Taylor, & Hibbs, 2012).
Whilst DBT programmes survive well during their
first year, supported by the structure of the training,
some programmes ‘die’ in the second year. Clinicians
commonly cite insufficient time devoted to DBT and
competing duties as implementation barriers (Carmel,
Rose, & Fruzzetti, 2014; Herschell et al., 2009; Perseius
et al., 2007). Often this situation arises when the goals
of senior and middle managers are in conflict. Senior
management may support DBT because it can deliver
on the goals of the organisation, for example, providing evidence-based care, whereas middle managers,
directly supervising the staff, are more directly concerned with other aspects of service delivery, such as
waiting times, and refuse to agree to the release of staff
time to deliver DBT. In these circumstances, practitioners become overwhelmed with the task of implementing
DBT, in addition to existing commitments, and often the
DBT programme comes to a premature end. Guarding
against this problem requires a DBT team lead or the
implementation lead, in discussion with the stakeholder
group, to give active consideration to what the system
needs to de-implement (Wang et al., 2018) in order to free
staff time to deliver a new programme. DBT often successfully reduces unscheduled care to the wider mental
health team and so does ultimately lead to a freeing up
of practitioner time. However, these changes do not
come at the start of the programme and if practitioners
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have insufficient time to really learn the new approach
the benefits to the clients and the system will never be
realised.
Programme Delivery: Implement with fidelity. Teams in
training are encouraged to implement programmes as
close to the published evidence base as possible. Doing
so, increases the likelihood of delivering outcomes
comparable to the published RCTs. Sadly, often teams
and services focus more on what they think they can
deliver rather than on implementing with fidelity. This
is a common problem in implementation of any healthcare intervention, and may result in poorer clinical
outcomes, yet systems persist in modifying and adapting interventions in the absence of evidence that this is
effective (Breitenstein et al., 2010).
Primarily, systems and practitioners seek to adapt
rather than adopt with fidelity because of limitations
and constraints within their systems. This is understandable, especially in countries and/or systems with
low levels of resources. Indeed, even in relatively well
funded healthcare systems, there remain financial
pressures resulting in questions about how much

Research into DBT implementation
indicates that a major challenge remains
– the scalability of DBT programmes.
of a complex treatment to implement. More recent
research that supports less complex versions of DBT
will likely help in these discussions and debates. For
example, there is now evidence of the effectiveness of
DBT skills groups alone, especially for clients with less
severe presentations (Valentine et al., 2015). Current
studies are also examining whether the requisite
treatment length needs to be 12 months or whether a
shorter duration might also be effective (McMain et al.,
2019). Adaptations of DBT in low- and middle-income
countries are also now been developed (Ramaiya et al.,
2017).
Given that it is not yet known what adaptations of
DBT retain the efficacy of the original version, implementation science would advise teams, notwithstanding the challenges, to remain as close to the current
evidence base as possible. DBT has been evaluated in
a range of settings, with a number of different populations and curricula for these different programmes
have been published (Linehan, 2015) to support teams
in making an appropriate selection for their setting.
Likewise, practitioners are encouraged to teach directly
from the manual in the skills group portion of the
treatment. Astonishingly, despite the detail, precision,
and practical examples within the manual, teams often
start trying to amend handouts and change the curricula. Such an approach increases workload and will not

necessarily lead to improved client outcomes – in fact
the reverse is more likely true. Developing the capacity
and willingness to teach the content of the manual as is,
requires a particular skill set from practitioners when
they implement an evidence-based treatment. If there
are pressing reasons for adapting before delivering with
fidelity, for example significant cultural differences,
teams and practitioners are advised to monitor outcomes to ensure that the effectiveness of the treatment
has not been compromised (Kinsey & Reed, 2015).
In addition to implementing the content with
fidelity, implementing the structure with fidelity is
advised. Studies indicate that teams most often implement skills training groups, individual therapy and
consultation team. Telephone consultation is the least
frequently implemented modality (Navarro-Haro et al.,
2019). Offering out-of-hours phone calls often clashes
with established working practices and, in particular,
is at odds with views from other therapy models that
with clients with personality disorder being boundaried
is vital. Successful implementation of the telephone
modality, therefore, requires several steps. First, the
system requires orienting to the purpose and function
of telephone consultation and that calls are not for
therapy but for skills coaching. Second, terms and conditions in staff contracts may need reviewing to ensure
that practitioners are not working outside their contract and so remain insured and indemnified by their
employers. Third, practitioner hours or pay will require
adjustment to compensate for availability out-of-hours.
In practice, as calls are so few and short, some allowance for practitioners to flexibly adjust their hours of
work if they have been involved in out-of-hours calls
probably makes the most sense. Finally, practitioners
require a mobile device that they can use for therapy
calls, that can also store relevant contact information
for clients. Ideally, this is not their personal device.
Systems will also need to agree how such out-of-hours
contact is recorded in the clinical record and the time
frames in which this should be done.
Plan for sustainability and scalability
DBT Team leads and stakeholder groups need to plan
for sustainability of their programme. Turnover in most
mental health systems means that any programme
needs to consider how to maintain a core group of
staff (Carmel, Rose, & Fruzzetti, 2014; Herschell et
al., 2009). Studies of DBT sustainability, indicate that
whilst DBT programmes sustain well compared to other
evidence-based practices, during the first five years
post-training survivability decreases prompted by staff
turnover. (King et al., 2018; Swales, Taylor, & Hibbs,
2012). As DBT is only in exceptionally rare cases taught
on professional training programmes, teams need to be
prepared to train new staff. When recruiting new staff,
knowledge of DBT or a willingness to learn the treatment and deliver it with fidelity must comprise part
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of the job descriptions for posts. New staff hoping to
join a programme should go through a ‘pre-treatment’
intervention to assess for their commitment to learn
and deliver the programme. Team leads ideally will
coordinate this process.
Research into DBT implementation indicates that
a major challenge remains – the scalability of DBT
programmes. Whilst DBT has been implemented
widely with an estimated 6000 provider teams in 19
countries (DuBose, Botanov, & Ivanoff, 2019), often DBT
programmes are small. Research in the UK indicated
that the average number of clients treated by programmes, except in a small number of cases, was less
than 10 clients per year (Swales, Taylor, & Hibbs, 2012).
Primarily this problem arises because systems do not
think beyond training and only focus on having DBT to
offer. Evidence-based commissioning of a DBT service
would rest on an analysis of the number of clients for
whom DBT would be an effective intervention in a
given locality and then scaling the DBT programme to
provide that number of places. Rarely do systems act in
this way. Persuading service commissioners to actively
assess the demand for DBT and build their service
response around that, will be an important step in the
future development of services. Also, given the intensive nature of the treatment and the extent of suicidal
behaviour in the population, provision of comprehensive DBT services to all who potentially could benefit is
likely to be unrealistic. Recent research, as discussed
earlier, examining the impact of less comprehensive
forms of DBT is showing promise for less complex
presentations. Future services may comprise a comprehensive treatment programme for the most severe and
complex clients presenting to a service, with a lower
intensity offering for a broader range of clients.
Conclusion
DBT is a strongly evidence-based treatment for suicidal
behaviour. It began as a treatment solely for clients with
BPD and suicidal behaviour, and whilst the strongest
evidence-based for DBT remains for this group, other
client populations have more recently demonstrated
clinical benefits. DBT’s focus on suicidal and non-suicidal self-injury behaviours means that it uniquely
treats these behaviours rather than simply assessing
and managing them. Consequently, DBT should be
considered for implementation in services treating
clients with complex mental health needs and high-risk
suicidal behaviours. Over the last twenty years, several
factors have become apparent as relevant in successfully implementing DBT in routine practice. These
are: ensuring DBT matches the organisations goals;
resolving conflicting organisational goals; train staff in
the context of adjusted job plans where they have time
to learn and acquire the skills of the treatment; plan for
turnover; assess the size of the clinical problem locally
and scale the DBT programme accordingly.
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Kommentar til selvmordsstatistikken
for 2018
Av Ping Qin
Dødsårsaksregisteret – tall for 2018
Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde
674 mennesker av selvmord i Norge – et høyt antall som
vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som
gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det
høyeste absolutte antallet noensinne i Norge. I alt 472
menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her –
ca. 17,4 % flere enn i fjor (403 menn tok livet sitt i 2017).
Selvmord i aldersgruppen 35–64 år
Dataene viser 363 selvmord i aldersgruppen 35 til 64
år, noe som utgjør 53,4 % av alle selvmordene i 2018.
Spesielt var det en merkbar økning av antall selvmord
blant menn i denne aldersgruppen i forhold til forrige år
(246 selvmord i 2018 mot 196 i 2017). Vi kan ikke se en
økning av antall selvmord blant kvinner i denne aldersgruppen i forhold til de senere år, men hvis vi kikker
på data for noen år tilbake, er det også en betydelig
økt tendens til selvmord blant kvinner i denne aldersgruppen. Mange land har i de senere årene opplevd en
økning i selvmordsraten for middelaldrende voksne. Det
er tydelig at vi trenger forskning for å forstå hvorfor
dette har skjedd i Norge, og om fenomenet er påvirket

av lignende faktorer som spiller inn i andre land.
Metode
Hengning og kvelning er også i 2018 den mest vanlig
selvmordsmetoden for begge kjønn i 2018, slik det
har vært de senere årene, men det er første gang vi
ser at over halvparten (50,6 %) av selvmord blant
menn skjedde ved denne metoden. I alt 46,4 % av alle
selvmord og 63,6 % av selvmord blant unge under 25
år skjedde ved denne metoden i 2018. Å endre tilgang
til selvmordsmidler og -metoder er en effektiv måte å
drive selvmordsforebygging på. Med unntak av forebygging i institusjoner som sykehus og fengsler er det
dessverre vanskelig å bruke denne strategien når det
gjelder forebygging av hengning. Dette innebærer en
stor utfordring for selvmordsforebygging i samfunnet
vårt.
Selvmordsraten har variert noe, men generelt holdt
seg relativt stabil de siste årene. Jeg håper den store
økningen i 2018 er et enkelttilfelle. Likevel er det god
grunn til å følge nøye med på utviklingen av selvmordsdødeligheten framover og søke etter mulige forklaringer
på endringer i tallene.

15

16

suicidologi nr 3/2019 INTERVJU

Uten maskara
Et intervju med Else Kåss Furuseth
Av Arne Thorvik

Juni 2019: E-post fra redaksjonssekretæren, Suicidologi,
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging:
Tar du kontakt med Else for intervju? Hun har sagt ja,
og flere ved senteret har bidratt til hennes TV-serie.
PS: Jeg kan ordne profesjonell fotograf.

HVA HAR JEG SAGT JA TIL, tenker intervjueren
der han sitter på toget til Oslo. Else Kåss
Furuseth. Han har hørt navnet, men TV-serie?
Fjernsynet vet han knapt hvordan han slår på
lenger. Noen har ymtet om at han har forlest
seg på Ibsen, kanskje det er et utgangspunkt?

Sceneanvisning: Leilighet i sentral bygård,
smakfullt og noe bohemsk innredet, stue med
forværelse og avtrede til kjøkken. Alle dører står
åpne. I midten av stuen et større bord med kaffeservering, i hjørnet et hvitt pianoforte. I forværelset
HORGMO, fotografmester med assistent AMALIE,
begge i ferd med å montere fotografiske apparater.
Ved bordenden INTERVJUEREN, en noe forlegen
middelaldrende mann med gråsprengt hårmanke
og skjegg. Sentralt i rommet ELSE, en vital kvinne
i 30-årene. Det er ettermiddag tidlig på høsten,
skumring utenfor de høye vinduer.

Else (til Horgmo, livaktig): Vil du ha med eller
uten maskara?
Horgmo (nølende): Gjerne uten. Men det er opp
til deg.
Det fotograferes. Horgmo og Amalie sier farvel.
Første akt er over, hun skjenker kaffe og setter seg
ved bordet. Vi kan begynne:
Intervjueren: Maskara… Det var faktisk noe jeg
hadde tenkt å spørre om: Hvem er du, komikeren, bak masken?
Else: Haha. Jeg har ikke så mye maske igjen. En
sjelden gang, i visse sammenhenger, kan det skje
at jeg lyver. Men i forhold til den tematikken her,
så har ikke jeg noe å skjule. Det betyr ikke at
man er så klok, da. Men at man er sånn maktesløs. Jeg har jo flere spørsmål enn svar.

Foto: Øystein Horgmo, UiO
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Jeg har alltid tenkt at – hva er
det folk pleier å si – at de ikke
ville dø, men ikke klarte å leve.

Når man snakker om dette, kjenner man seg
fort som et stort rom av klisjeer. Fordi man
gjentar seg selv, det er det samme spørsmålet
igjen og igjen: Hvorfor? Jeg var nylig på et
sånt seminar nede på Litteraturhuset. Alle var
opptatt av denne tematikken, og delte sine egne
erfaringer. Da føler jeg meg som en svamp. Det
jeg opplever er kanskje at jeg har null distanse
til tematikken, på godt og vondt.
I: Distanse, nettopp. Det er en fransk forfatter,
Proust, som beskriver hvordan vanen sløver alt.
Vi som jobber i dette feltet leser tall og statistikker nesten vanemessig. Likevel er hvert tall
i statistikken en menneskeskjebne. Så kan det
skje at en pasient du har hatt med å gjøre tar
sitt liv, og det virkelig går inn på deg. Det har
jeg opplevd.
E: Jeg klarer ikke helt å distansere meg, hvis
jeg skal snakke som pårørende. Så er det jo
et poeng at jeg har vært veldig redd for å
drukne i selvmord. Det er viktig å drive med
andre ting, også. Du sa at du blir litt immun,
distansert. Men er ikke det også litt bra? At
når du snakker om det, så snakker du om det
på samme måte som fysisk helse. Kanskje blir
sånne som deg litt immune. Men det må dere
jo, for å overleve.
Vi tangerer vanskelige tema. Else byr på
mer kaffe.
I: Historisk sett har det vært tenkt forskjellig
rundt fenomenet selvmord. I antikken het det
seg at det var feigt, senere kom det religiøse
forbud. Samtidig har det vært tekster, i
skjønnlitteratur og filosofi, med sympati for
selvmordere. Som i gamle skillingsviser om tjenestejenter som ble gjort gravide av en tilfeldig
herremann, og til slutt ikke så annen løsning
enn å gå på sjøen. Og filosofen Nietzsche
beskrev det han kalte den frie død, Freitod.
E: Man får ofte spørsmål om det. Også som
pårørende: Om man er sint, og om man synes
det er feigt.
Jeg har aldri ment at det er feigt. Jeg har
alltid tenkt at – hva er det folk pleier å si – at
de ikke ville dø, men ikke klarte å leve. Jeg husker

jeg hadde et foredrag for klassen min da moren
min døde, den gangen gikk jeg i femte klasse.
Kreft rammer kroppen, dette rammer sinnet.
Egentlig har jeg aldri følt meg så smart som
da jeg var 12 år gammel. For da torde jeg stille
alle sånne spørsmål. Jeg dro ned til Oslo for å
snakke med legen til mamma for å høre om
hva som hadde skjedd. Men han var ikke på
jobb, så dro jeg ned til Oslo City for å ta en
milkshake i stedet. Jeg følte meg som en sånn
Poirot-aktig skikkelse den gangen.
Dette med retten til å ta sitt eget liv diskuterte jeg mye med broren min. Og han mente
at det hadde alle rett til. Mens jeg mente at det
stemmer ikke. At det er et sykdomsaspekt, og
at alle liv går inn i hverandre. Jeg fikk han til å
love at han ikke skulle gjøre det. Han refererte
til disse forfatterne du snakker om, leste Søren
Kierkegaard til han fikk senebetennelse i begge
armene. Da jeg kom hjem til ham etter at han
var død, lå hele bordet fullt av biblioteksbøker.
I de filosofiske diskusjonene med ham kom jeg
ofte til kort. Også er det jo tusen forskjellige
historier, vår historie er bare ett eksempel .
Det jeg reagerer på, og også grunnen til at
jeg har laget «kultur» av det, er at jeg har sett
meg lei på at det dels er en romantisering, i
musikk og film. Det blir tatt litt lett på.
I: Når vi er inne på forfattere: På en måte har
det lenge vært åpenhet og diskusjon i Norge
om selvmord. Jeg tenker på alle disse litterære
selvmorderne: hos Ibsen, Kielland, Hamsun, og hos Jon Fosse i nyere tid.
E: Ja, også han med de gule buksene, på
1700-tallet … Unge Werther! Og denne filmen
Oslo 31. august, med Anders Danielsen Lie
som sykler rundt og sliter med følelsene sine.
Da tenker jeg veldig på min bror. Men det
at selvmord portretteres i skjønnlitteratur,
slik må det jo bare være. Ikke at jeg mener at
man må ha opplevd det som pårørende. Men
personlig vil jeg ikke at det skal gjøres til noe
romantisk. Fordi det er jo ikke til å bære.
Jeg så «The Bridge», der de har filmet folk
som hopper ut. Jeg synes de gjorde det litt
forfinet, selv om det i virkeligheten er brutalt.
Et estetisk prosjekt som hvertfall jeg da ble
såret av, mens andre igjen kan jo reagere på
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det jeg gjør. Men kanskje det aller viktigste er
at det blir problematisert?
I: Og som du har erfart på en annen måte?
E: Ja. Som det å bli forlatt. Avvisningen, det er
noe annet enn at «noen var for god for dette
livet». Jeg selv omtaler noen ganger broren
min som et geni. At vi gjør det til noe annet,
noe fjernt, da fjerner vi oss fra det som er et
problem. Et samfunnsproblem. Det handler
ikke om at noen er geni eller ikke.
Jeg synes det er vanskelig. Men man kan
ikke tvinge noen til livet, kan man det?
Else ser mot intervjueren, som grunner over
spørsmålet: om noen kan tvinges til livet?
Vanskelig, så mye at intervjueren holder seg til
det medisinske:
I: Tenker du på tvangsinnleggelse? Hvis din
bror hadde blitt lagt inn mot sin vilje, hvordan
ville du ha sett på det?
E: Det ville sikkert vært problematisk. For jeg
har minner om min bror i belter. Jeg levde
mange år i beredskap, rett og slett. At noen
passet på ham, det var vi takknemlige for. Og
han ble veldig passet på. Ikke så mye innlagt,
men han gikk i behandling i årevis. Til samme
behandler, som jeg oppfatter holdt ham i live
lenger, ja det er jeg sikker på.
I: Når vi er inne på behandlere: I dagens Norge
er det mye fokus på individualitet. Hvis man
lykkes, så er det bra. Men hvis man mislykkes,
så kommer ofte kravet om at det offentlige
og helsevesenet skulle tatt mer ansvar. Som
behandler er det ikke så uvanlig å få høre det E: Ja. Alle historiene er ulike, men til felles
har vi vel ofte at vi som etterlatte skulle ønske
at noe mer ble sagt. Man sitter uansett igjen
med en følelse av at «dersom at, hvis om at».
Det er vel det som er til felles. – Jeg husker
pappa ringte til den behandleren, etter at jeg
fant ham død. Gjennom telefonen hørte jeg
skriket hennes. Og jeg har snakket med henne
i ettertid. Jeg føler absolutt at hun var med på å
forlenge livet hans.
Else ser ut i rommet, tenkende:
Det jeg holder mest på med, er at jeg snakker
om denne tematikken på steder der den vanligvis ikke snakkes så mye om. Når det gjelder
klokskap og kunnskap om det, så er det jo

absolutt andre som er bedre. Dette med tall, og
med statistikk. Likevel må jeg spørre om Norge
ikke burde vært et annet sted når det gjelder
denne problematikken.
I: Et annet sted – Hva tenker du om en nullvisjon for selvmord?
E: Jeg har snakket med noen som er ekstremt
opptatt av at nullvisjon er kjempebra. Men det
er for å få penger fra politikerne. Alle skjønner
det. Det fungerer på samme måte som i trafikken, liksom. Også er det noen som er veldig
imot, fordi det muligens kan bli en sovepute.
Så jeg vet ikke. Hva tenker du om det?
I: Vel … jeg tenker at så lenge det har vært
ført statistikker i Vesten, og da snakker vi om
1700-tallet, så har selvmord vært beskrevet
som en samfunnsvariabel som utvikler seg
veldig langsomt. For meg er ikke en nullvisjon
realistisk, dessverre.
E: Realistisk er det vel ikke. Men de som er
for det, vil bruke det som et virkemiddel for
å vekke politikerne. At man skjønner bare så
enkle, tydelige beskjeder. Det er vel ingen som
tror på at det vil skje?
Intervjueren tenker. Else er komiker. Freud
beskrev en deprimert pasient som av yrke var
datidens store humorist. Kierkegaard har en
anekdote om klovnen som ville varsle om en
brann, men bare ble ledd av.
I: Noe jeg ville spørre om, er om det er tidstypisk at du som komiker – hvis jeg får bruke det
ordet – har kunnet målbære dette temaet?
For tretti år siden var det mer alvorlige NRKjournalister som torde å ta det opp. Blir du tatt
alvorlig?
E: Det er mange humorister som i en eller
annen form snakker om alvorlige ting. Det er
jo litt tidstypisk. Og der er det jo slik at noen
liker, noen liker det ikke. Men akkurat for min
del, så er det jo litt mer livets tilfeldigheter. Jeg
tror ikke jeg sier så ulikt mange andre. Men jeg
tør å tulle med det. Og det er jo litt egoistisk
kanskje, for å holde ut. Jeg ble glad da det i alt
mørket fortsatt var noe som var morsomt. At
jeg kunne finne et eller annet. At en slektning
av meg vervet meg til Tupperware i begravelsen til broren min, for liksom å gjøre meg
glad igjen, det lo jeg av. Eller at søsteren min
og jeg diskuterte om begravelsesmannen hadde
fleece-jakke. Jeg syntes det var så provoserende
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at han hadde fleece, ikke dress. Så mente
søsteren min at det var liksom «pen-fleece».
Fordi den ikke var vasket så mange ganger,
og fordi den fortsatt var sånn «ikke-tromlet».
Gleden over – ja, kall det livet. Det ble jo jeg
veldig glad av, midt i det mørke. Også tror jeg
på det at jeg snakker om det på andre arenaer.
– Jeg prøver jo å være smartere enn jeg egentlig
er, når jeg snakker med deg nå.
I: Man kan noen ganger se slike «jeg var suicidal»-overskrifter, kanskje litt tabloid. Kjente
personer står frem. Kan vi gå for langt?
E: Det kan man gjøre. Om jeg lurer på noen
ganger om jeg går for langt? Da prøver jeg å
spørre om råd. Det med smitteeffekt, det blir
jeg liksom aldri helt klok på. Jeg tenker at man
må gjøre det litt grundig, dersom man skal
snakke om det. For når er det noe blir informativt, og når er det noe blir spekulativt? Og når
er det noe blir befriende? Det må du prøve å
bedømme underveis.
Men jeg husker veldig godt at en norsk
stjerne døde på 1980-tallet. Og da var media
så opptatt av at «det var ikke selvmord». For
familien var det veldig viktig. Og det opplevde
jeg som sårende, at det var så viktig at det ikke
var det.
Hva tror du: Da jeg arrangerte sånt åpent
hus, har det en effekt?

I: Men det er også et personlig prosjekt?
E: Ja, jeg satt hjemme ved kjøkkenbordet, og
snakket bare om dette her, med faren min. Så
det var noe med ikke å fortsette dobbeltlivet.
At ingen skulle vite hvordan jeg hadde det. Det
var noe som var hemmelig. Og det var jo ikke
sånn at kjærligheten vår var nok. En familie
er ikke alltid nok. Selv om man gjorde alt man
kunne, så var det ikke nok.
I: Du har kjent på avmakt?
E: Bare en realitetsorientering, på en måte. Jeg
tror det er noe trassig i meg.
Vi er i siste akt. Intervjueren pakker sakene.
I: Forresten: Hvordan var det å snakke om
dette?
E: Det var i grunnen greit. Det er litt forskjellig
fra dag til dag. Noen ganger så greier jeg å
glemme at de er døde. Da blir jeg glad. Mens
andre ganger, når man snakker om denne
tematikken, så fyller man jo veldig på med at
de er døde. Jeg er selv redd for den offerrollen.
Den er lett å ta.
I: Nå har ikke jeg sett på TV eller YouTube, men
du fremstår jo som sterk?

I: Du spør meg? Jeg tenker at bare å tørre å
snakke om det kan være viktig. For det var
radiojournalisten Solveig Bøhles spørsmål på
1980-tallet: Hvorfor er vi så redde for å snakke
om det?

E: Det er bra. Jeg kjenner at jeg er ganske sterk,
ja. Det er varierende. Men det å vise sårbarhet,
det er jeg mindre og mindre redd for. Mindre
redd for enn før. Det er kanskje en effekt av det
som er skjedd.

Intervjueren ser forlegent til siden. Et stort, tegnet
portrett av Wenche Foss fyller veggen bak oss.

Vi går gjennom forværelset til utgangen, sier
farvel. Exit. Utenfor er kjølig høst. Innenfor
er varme. Alle dører står åpne.

E. Joda, jeg fikk Wenche Foss’ ærespris. Det at
jeg har litt samfunnsengasjement rundt dette
her, det skulle bare mangle.

Gleden over – ja, kall det livet.
Det ble jo jeg veldig glad av,
midt i det mørke.
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Ny veileder for presse
og andre publisister
En ny veileder for presse og andre publisister oppfordrer
til å være mer åpne, men fortsatt varsomme.

– VÅR OPPGAVE I PRESSEN er å fortelle om

det som skjer i samfunnet. Når det gjelder
selvmord, har vi sagt mest mulig mellom
linjene. Det har vært litt diffust og mystisk.
Jeg mener vi i størst mulig grad bør unngå slike
omskrivninger, uttalte Reidun K. Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening
i et intervju med Aftenposten.
Veilederen for selvmordsomtale er primært
ment for redaktører og journalister, men
rådene kan overføres til annen publisistisk
virksomhet, for eksempel på sosiale medier.
Målet er veiledning og deling av etablert
kunnskap om konstruktiv og forebyggende
medieomtale.
– Det er fortsatt ikke tvil blant forskerne
om at det finnes smitteeffekter, kommenterte

professor Lars Mehlum til Aftenposten: – Det er
all grunn til å opprettholde varsomhet når det
gjelder omtale av spesifikke selvmordsmetoder,
å omtale selvmord som en løsning eller på en
sensasjonspreget og romantiserende måte som
kan føre til overidentifisering. Han presiserte
at temaet ikke må ties ihjel, og at selvmord
fortjener aktiv og kritisk omtale.
Veilederen ble lansert på Redaktørforeningens høstmøte i Tromsø 8. november.

Du finner veilederen her: https://www.nored.no/
NR-dokumentasjon/Rapporter-og-veiledere/Slikomtaler-du-selvmord

En ny veileder for
media ble lansert
og diskutert på
Høstmøtet 2019.
Foto: Eira Lie Jor,
Medier 24.
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Vivat selvmordsforebygging,
en verdifull tjueåring
Av Ann-Jorid Møller, Johan Lindmark og Dag Willy Tallaksen

SAMMENDRAG

Vivat Selvmordsforebygging (Vivat) har arbeidet i
Norge i 20 år. Verdimessige grunnantakelser som
respekt og omsorg for enkeltmennesker samt troen
på at selvmord kan forhindres via opplæring, har stått
sentralt i alle disse årene. Vivat er tilstede over hele
landet, våre 170 kursledere har så langt hatt mer enn
50 000 deltakere på våre kurs. På denne måten har
Vivat trolig vært med på redusere tabu og å gjøre
våre lokalsamfunn bedre beskyttet mot selvmord.
Vivat Selvmordsforebygging (Vivat) has operated in
Norway for 20 years. Our core beliefs such as respect
and care for individuals and that suicide can be
prevented through education have been central in all
these years. Vivat is available throughout the country
with its 170 trainers. 50,000 participants have so far
completed our workshops. In this way, Vivat has possibly been important in reducing taboo and making our
communities suicide safer.

Per satt foran meg, det var som hele skikkelsen var sunket
sammen. Han mumlet: «Det er ikke no’n vits, jeg orker
ikke mer!» Som kontaktlærer hadde jeg hatt flere samtaler
med denne eleven, og med hans foresatte. Håpløsheten
stod formelig skrevet i ansiktet på gutten. Ulike tilrettelegginger var igangsatt og flere var involverte i saken. I
det siste hadde amperheten i Per stilnet og foreldrene var
forsiktige optimister. At Per var roligere, gjorde situasjonen enklere både på skolen og hjemme. Her vi nå satt
sammen for en ny prat, opplevde jeg likevel en større uro
enn noen gang tidligere. Tankene mine raste; «Tenker Per
på selvmord? Jeg kan jo ikke spørre han, for tenk om jeg
overtolker. Enn om jeg gir eleven min en virkelig dårlig idé
i all min hjelpsomhet?»

SKAL MAN SPØRRE OM SELVMORD? Kan hvem som helst
lære seg å spørre om selvmord? Og, hva gjør man dersom
svaret på et slikt spørsmål er ja? Vivat har levert kurs i
førstehjelpskompetanse ved selvmordsfare gjennom 20
år. Gjennom vår opplæring har mange kursdeltakere fått
svar på spørsmål som ligner tankene til læreren i innledningen. Kursdeltakerne får blant annet delta på praktiske
øvelser med særlig vekt på hvordan spørre om selvmord
og hvordan hjelpe. I kursene Førstehjelp ved selvmordsfare
og Oppmerksom på selvmordstanker beveger vi oss i det vi
kaller et førstehjelpsperspektiv, der målet er å berge livet her
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og nå. Vårt mål er at læreren kunne uttrykt sin bekymring og spurt Per direkte om selvmord. Kanskje kunne
læreren også vært en førstehjelper med kjennskap til
ressurser for videre hjelp. Vi har grunn til å tro at slik
intervensjon virker forebyggende (Mann et al., 2005).
Artikkelen vil løfte frem det vi mener er de viktigste
pilarene for organisasjonen Vivat selvmordsforebygging, videre vil vi vise omfanget av vår kursing i dag, før
vi tilslutt retter blikket fremover.
Fra vesentlige oppfatninger og grunnantakelser
til verdier
Vivat selvmordsforebygging, heretter også Vivat, ble for
tjue år siden tuftet på spesifikke grunnantakelser om
selvmord, selvmordsforebygging og opplæring innen
tematikken, hentet fra LivingWorks sitt kurs ASIST
(LivingWorks, 2019). I prosessen med språklig oversetting samt faglig og kulturell tilpasning var det nødvendig med en dyp forståelse av hva som lå i tenkingen
rundt ASIST. Den norske ordlyden skulle både harmonere med originaltenkningen, og samtidig fungere
under norske forhold. Den solide jobben som ble gjort
fra starten av har fortsatt og er blitt vårt grunnlag for
en felles forståelse for selvmord, som også kommer
til uttrykk i vår aktivitet. På mange måter kan våre
vesentlige oppfatninger og grunnantakelser sammenlignes med en organisasjons verdier. Operasjonalisering
av verdier er en viktig prosess som må finne sted for
at verdiene ikke bare skal forbli en rekke honnørord,

men komme til uttrykk i praksis (Kirkhaug, 2018).
I dag kan vi se at Vivat sine vesentlige oppfatninger
og grunnantakelser er solide verdier som fungerer
som en stødig plattform for organisasjonen og for de
valg som må tas knyttet til hvordan vi driver opplæring
innen et utfordrende tema.
Grunntanker om selvmord, selvmordsforebygging
og opplæring
Vivat har etter hvert jobbet frem vesentlige oppfatninger og grunnantakelser i forhold til selvmord og
selvmordsforebygging generelt, og i forhold til hvordan
vi best lærer andre å bli førstehjelpere. Denne grunnlagstenkningen vies plass både i opplæringen og i
kvalitetssikringen av Vivat kursledere. Selvmord er et
samfunnsproblem og det må helhetlig innsats til for god
forebygging (Helsedirektoratet, 2014). I denne sammenheng er en viktig grunnantakelse hos Vivat at intervensjonsferdigheter kan læres. En annen er at mange
mennesker kan få opplæring i intervensjonsferdigheter.
Samfunnet bør inneha ulike typer hjelpere som har
et felles språk og kan samarbeide, for å være mer
beskyttet mot selvmord. Gode, tilgjengelige kurs innen
førstehjelp ved selvmordsfare virker både som bevisstgjøring og opplæring, og vi vet hvordan vi metodisk kan
lære bort intervensjonsferdigheter til mange. For Vivat
er individperspektivet viktig. Vi ønsker mindre fokus på
forutbestemte oppfatninger om hvem som kan eller ikke
kan komme i selvmordsfare. Ønsket om å søke hjelp
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oppmuntres av en åpen, direkte og ærlig samtale om
selvmord. Vi er opptatte av at hjelperen skal oppdage
og komme personen i selvmordsfare sine behov imøte.
Relasjonen mellom personen i selvmordsfare og hjelperen er av stor betydning. Vivat sin opplæring bygger
på kunnskap om at de fleste personer med selvmordstanker er usikre når det gjelder selvmord som en mulig
utvei i en svært vanskelig situasjon (Shneidman, 1994).
Oppmerksomhet på selvmord og trygghet til å kunne
lytte og snakke med en person i selvmordsfare vil
kunne være med å utsette selvmordshandlingen slik at
annen hjelp også kan komme til.
Respekt og omsorg er kanskje de to viktigste
grunnverdiene, og disse kan vi relatere både til
opplærings- og hjelpesituasjonen. Respekt handler om
å se på deltakeren sine tanker, holdninger, erfaringer
og kunnskaper som betydningsfulle bidrag for felles
læring. Vi kan se en parallell mellom respekt som
grunnverdi og forholdet mellom hjelper og personen
i selvmordsfare. En respektfull tilnærming kan bygge
ned stigma og tabuer knyttet til selvmord og anerkjenne motet personen i selvmordsfare viser med å
dele sine tanker om selvmord. Omsorgsbegrepet i vår
opplæringssammenheng handler om å skape en trygg
setting, der vi også tar på alvor at alle mennesker kan
komme i selvmordsfare. En omsorgsfull kursleder gir

dessuten en viktig modellering for hvordan en hjelper
viser omsorg i arbeidet med å trygge situasjonen i sitt
møte med en person i selvmordsfare.
Balanse mellom trygghet og utfordring skaper økt
læring, og er også sentralt i relasjonen mellom hjelper
og person i selvmordsfare. Ved å balansere graden av
trygghet og utfordring i opplæringen, vil deltakerne
dele erfaringer og våge å prøve nye ferdigheter (Vivat
Selvmordsforebygging, 2016). Det kan føles overveldende å bli utfordret på å skulle være en førstehjelper
ved selvmordsfare, men vi ser at terskelen for å bruke
kompetansen bygges ned når man har fått gjort seg
erfaringer i en trygg setting. I en hjelpesituasjon må
man alltid vurdere forholdet mellom utfordring og
trygghet. Noen ganger møter hjelper en person med
selvmordstanker som har stor indre smerte og kaos, og
det er umiddelbar fare for liv, mens i andre hjelpesituasjoner vil det være aktuelt at personen med selvmordstanker selv kan bidra til å finne ut hva som trengs for
å beskytte livet. Trygghet vil alltid komme først, og når
det er mulig vil personen i selvmordsfare ha nytte av å
bidra med innspill på hva som skal til for at situasjonen
kan trygges her og nå.
Vivat sine vesentlige oppfatninger og grunnantakelser om selvmord og selvmordsforebygging brukes
aktivt. Denne verdibaserte grunnstrukturen kan ses
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fin økning av kursdeltakere.
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geografi, og er lokalkjent med fylker og kommuner. På
den måten kan vi raskt nå ut med kompetanse der den
trengs. Vi har spesialisert oss på opplæring «ansikt til
ansikt» i kontrollerte gruppestørrelser. Vi tror at dette
er viktig for at deltakeren skal oppnå ny eller forbedret
handlingskompetanse. Vivat har evaluert alle sine kurs
siden oppstart. Den umiddelbare evalueringen viser
svært fornøyde kursdeltakere som gjerne anbefaler
kurset videre. Vivat har erfaring med å gjennomføre
større revisjoner og lære opp kursledernettverket på en
effektiv måte (Tallaksen & Lindmark, 2015). Vi ønsker
å bruke vårt landsdekkende nettverk og utvikle nye
kurstilbud i fremtiden.
Lokalsamfunnet blir trolig bedre beskyttet mot
selvmord ved mer åpenhet rundt selvmord, kombinert
med at vi øker samfunnets evne til å oppdage selvmordstanker (WHO, 2014). Det trengs hjelpere på ulike nivå,
og de bør vite av hverandre. Vivat ønsker fremover å
være en aktør som i samarbeid med lokalsamfunnet/
kommuner/etater/bedrifter og organisasjoner finner
ut hvilken type opplæring som er riktig for det enkelte
sted. Kanskje vil det være hensiktsmessig med differensiert opplæring, og at det enkelte miljø får hjelp
til å lage sin egen strategi som kan tre i kraft når
selvmordstanker oppdages. Samarbeid bør ikke være
et festtalebegrep, men settes ut i praksis gjennom at

som en sterk faktor i forhold til å bestå som organisasjon og drive god opplæring. En annen viktig faktor er
organisasjonens oppbygning, hvor fokuset hele tiden
har vært på kvalitetssikring gjennom støtte, veiledning
og faglig påfyll i alle ledd. (Les mer om organisasjonsstrukturen i faktaboksen.)
Vivat nå og i fremtiden
Siden oppstart i 1998 har Vivat gitt ulike hjelpere
kompetanse til å spørre om selvmord og til å kunne
gripe inn for å minske den umiddelbare selvmordsfaren. Vivat startet i Nord-Norge, men har siden år
2000 vært et landsdekkende tilbud. Mer enn 50 000
deltakere har vært på kurs hos Vivat selvmordsforebygging. Vivat har i dag om lag 170 kursledere fordelt
over hele landet, og veiledere plassert i alle helseregioner. Hovedadministrasjon er lokalisert i Tromsø på
Universitetssykehuset Nord-Norge, og oppdraget løses
gjennom at Vivat utdanner og kvalitetssikrer lokale
kursledere som kan levere kurs til befolkningen.
Vivat selvmordsforebygging har gjennom tjue år
bygd opp en solid organisasjon bestående av veiledere
og kursledere. Vivat har to ganger blitt evaluert på
oppdrag av Helsedirektoratet. Begge ganger med
positivt resultat, senest i november 2019 av BDO. Vi er
der befolkningen er, vi kjenner landets svært varierte
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ulike selvmordsforebyggende miljøer samarbeider godt.
Eksemplet med Per, som artikkelen startet med, var
virkeligheten for forfatteren for femten år siden og den
er nok dessverre fremdeles slik mange steder. Lærerens
(og alles) barriere for å spørre om selvmordstanker må
bygges ned, – fordi Per, (og alle) med selvmordstanker
trenger det!
Vivat har en verdibasert organisasjonskultur der
vi er opptatt av å løfte hverandre og leve som vi lærer.
En slik organisasjonskultur er resultat av målrettet og
systematisk arbeid med grunnantakelsene som vi har
jobbet med helt fra begynnelsen for tjue år siden. Vi
utnytter paralleller mellom modellen for hvordan hjelpe
en person i selvmordsfare og hvordan vi utdanner våre
kursledere, og dette gjenspeiles også i formidlingen til
våre kursdeltakere. Det har bidratt til tjue spennende
år hvor et stadig økende antall kursdeltakere har gitt
tilbakemeldinger om økt handlingskompetanse. Vivat
bidrar gjerne i mange år til med å øke folks kunnskap
om selvmordsforebygging. Tjue år er ingen alder!

FAKTA OM VIVAT
Vivat selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets
selvmordsforebyggende tiltak, og oppdraget er å kurse
landets befolkning samt lære opp kursledere som kan
spre kompetansen videre i sine lokalsamfunn. Vivat er
forankret ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har
hovedkontor i Tromsø. Vivat har kurslederne spredt rundt
i landet og disse har sin nærmeste støtte i regionalt plasserte veiledere. Flere av veilederne til Vivat er tilknyttet
landets Regionale ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging (RVTS). Landets øvrige
selvmordsforebyggende miljøer og organisasjoner er
viktige for oss. Mange av disse har også egne kursledere
utdannet av Vivat og benytter kursene våre som en del
av sitt kompetansetilbud. Vivat har siden 2003 vært nært
knyttet til Forsvaret og deres selvmordsforebyggende
tiltak, gjennom opplæring av kursledere og bruk av våre
kurs.
Kursene Førstehjelp ved selvmordsfare, (med oppfriskningskurset FriskOpp) og Oppmerksom på selvmordstanker, er designet av LivingWorks Education (LW) i
Canada. Vivat har kontraktsfestet rett til oversetting,
tilrettelegging og bruk av kursene i Norge. De internasjonale navnene på kursene er henholdsvis ASIST, TuneUp
og safeTALK. Vivat har også et tilbud for behandlere som
jobber med pasienter med selvmordserfaringer. Kurset
Suicide to Hope presenteres på norsk, men benytter
originalt, engelsk kursmateriell. Samarbeidet med LivingWorks Education (LW) i Canada er fortsatt viktig for oss.
LW står for kvalitet og jevnlig revisjon av kursene.
Les mer på www.vivatselvmordsforebygging.net
og www.livingworks.net

ANN-JORID MØLLER, leder for Vivat
selvmordsforebygging.

JOHAN LINDMARK, veileder/utdanningsansvarlig
i Vivat selvmordsforebygging og spesialrådgiver
RVTS-Øst.

DAG WILLY TALLAKSEN, Førstelektor ved
OsloMet og veileder i Vivat selvmordsforebygging.
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Opplæring av Røde Kors-frivillige
i holdninger, kunnskap og ferdigheter
i møte med personer i selvmordsfare
Av Hanne Sofie Wernø Nilsson, Egil Haga, Erlend Mork og Ping Qin

SAMMENDRAG

Lokale nøkkelpersoner, slik som Røde Kors-frivillige, er i
kontakt med sårbare mennesker i lokalsamfunnet og deriblant
personer i selvmordsfare. Mange er imidlertid ikke godt nok
forberedt på å oppdage og henvise personer i selvmordsfare
videre til profesjonell hjelp. Denne studien hadde som formål
å undersøke om opplæring av Røde Kors-frivillige forbedrer
egenrapporterte holdninger og øker kunnskap og trygghet i
møte med personer i selvmordsfare. Forskningsdesignet var
en prospektiv enkeltgruppe pre- og posttest-evaluering. Det
ble inkludert 81 deltakere som hadde besvart både pre- og
posttesten i analysene. Opplæringseffektene ble målt ved
hjelp av et spørreskjema, som ble administrert før og etter
opplæringen, med tre utfallsvariabler; 1) holdninger til selvmord, 2) kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare og 3)
trygghet i å identifisere personer i selvmordsfare og motivere
til hjelpesøkende atferd. Etter opplæring var den gjennomsnittlige sumskåren for uhensiktsmessige holdninger redusert
fra 12.40 til 8.73 tilsvarende en moderat effekt (d = .61). Den
gjennomsnittlige sumskåren for kunnskap om intervensjon ved
selvmordsfare økte fra 1.69 til 1.99 tilsvarende liten effekt (d
= -.27). Deltakerne var også tryggere i å intervenere ved selvmordsfare etter kurset (M = 8.60, M = 12.93) tilsvarende stor
effekt (d = -.69). De positive resultatene av opplæringen gir
støtte til videre implementering av kursmodulen i Røde Kors,
og åpner dørene for tilsvarende opplæring for andre grupper
av lokale nøkkelpersoner i Norge.

Community facilitators, such as Red Cross volunteers, are in
contact with vulnerable people in the local community and
among those suicidal individuals. However, many are not
prepared to identify and refer suicidal individuals to professional help. The aim of this study was to evaluate the effect
of a training program for Red Cross volunteers in improving
attitudes towards suicide as well as knowledge and confidence
in interaction with suicidal individuals. The research design was
a prospective single-group pre-test and post-test evaluation. It
was included 81 participants who had completed both the preand post-test. The training effects were measured by a survey
administered before and after the training. The survey had three
outcome variables; 1) attitudes towards suicide, 2) suicide
intervention knowledge and 3) confidence in identifying suicidal
individuals and motivating help-seeking. Post training the mean
composite score of undesirable attitudes was reduced from
12.40 to 8.73, with a moderate effect (d = .61). The mean composite score for knowledge of suicide intervention increased
from 1.69 to 1.99, with a small effect (d = -.27). The participants
were also more confident in suicide intervention (M = 8.60,
M = 12.93), with a large effect (d = -.69). The positive results
support the continued implementation of the training module in
Norwegian Red Cross, and opens the possibility of equivalent
training of other groups of community facilitators in Norway.
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Første kull med kursholdere utdannet februar 2018. 2018. Foto: Anne Cecilie Fossum/Røde Kors

SELVMORDSATFERD SKYLDES et komplekst samspill

mellom flere faktorer. Dette innebærer at evidensbaserte intervensjoner for å forebygge selvmord bør
rettes mot flere nivåer samtidig (Althaus & Hegerl,
2003; Hegerl et al., 2009; Ono et al., 2008; van der
Feltz-Cornelis et al., 2011). Flernivåintervensjoner som
både tar høyde for kompleksiteten på individnivå,
men som også retter forebyggingstiltak mot flere
målgrupper i lokalsamfunnene, har lykkes i å redusere
selvmordsatferd (Knox et al., 2003; May et al., 2005;
Zenere & Lazarus, 2009). I flere av disse tilnærmingene
har opplæring av lokale nøkkelpersoner vært en sentral
komponent (Cross et al., 2007).
Begrepet «lokale nøkkelpersoner» brukes om
personer som gjennom sitt yrke eller annen rolle er i
kontakt med personer i selvmordsfare, og som derfor er
i posisjon til å hjelpe og motivere til å oppsøke profesjonell hjelp (Hegerl et al., 2008). Dette kan for eksempel
være lærere, prester, politi, farmasøyter, helsesykepleiere eller sosialarbeidere. Det kan også være medlemmer
av frivillige organisasjoner som møter mennesker i
sårbare livssituasjoner. Disse personene kan sies å være
i frontlinjen, da de er i kontakt med et bredt utvalg av
mennesker, er lett tilgjengelige og ofte nyter tillit hos
menneskene de møter (Scheerder, De Coster & Van
Audenhove, 2008; Walter, Gouze & Lim, 2006). De

er i kontakt med personer med psykiske vansker og
selvmordstanker og kan dermed i mange tilfeller bidra
til økt hjelpsøking (Ayalon, Arean & Bornfeld, 2008;
Scheerder et al., 2008; Walter, Gouze & Lim, 2006). På
den måten kan begrepet lokale nøkkelpersoner ses i
sammenheng med begrepet «gatekeeper», opprinnelig
beskrevet av John Snyder som enhver person som sårbare mennesker oppsøker for å få hjelp (Snyder, 1971).
Begrepet har fått en noe mer spisset betydning i dag, og
er av Isaac et al. (2009) beskrevet som personer som har
primærkontakt med de som er i selvmordsfare og som
kan identifisere dem ved å gjenkjenne risikofaktorer for
selvmord (Isaac et al., 2009).
Flere studier indikerer at lokale nøkkelpersoner ofte
ikke er godt nok forberedt på å innta rollen (Leavey,
Loewenthal & King, 2007; McCrae et al., 2005; Scheerder, De Coster & Van Audenhove, 2009; Walter, Gouze
& Lim, 2006). Kunnskap om psykisk helse er som regel
ikke en del av utdanningen deres, og følgelig mangler
de i mange tilfeller kompetansen og ferdighetene som
er nødvendige for å møte mennesker med psykiske
problemer på en hensiktsmessig måte. Studier har vist
at lokale nøkkelpersoner ofte har vansker med å gjenkjenne depresjon, at de opplever å mangle ferdigheter
og er lite trygge på å hjelpe personer i selvmordsfare
(Ayalon, Arean & Bornfeld, 2008; Scheerder et al., 2010;
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Walter, Gouze & Lim, 2006). Med tilstrekkelig opplæring har lokale nøkkelpersoner gode muligheter til å
gjenkjenne faresignaler, motivere til og tilrettelegge for
profesjonell hjelp, inkludert akutt hjelp ved kriser, samt
å redusere stigma (Mann et al., 2005).
Modellen for opplæring av lokale nøkkelpersoner
er enkel: Ved å gi opplæring til et stort antall personer
i å gjenkjenne risikofaktorer for selvmord og hvordan
henvise til videre profesjonell hjelp, vil flere personer
i selvmordsfare komme i behandling, noe som igjen
vil redusere selvmord og selvmordsforsøk (Burnette,
Ramchand & Ayer, 2015). Dette er viktig fordi personer
i selvmordsfare oftere er i kontakt med lokale nøkkelpersoner enn med psykisk helsevern (Barnes, Ikeda
& Kresnow, 2001). Modellen er illustrert i Figur 1. Det
foreligger ikke entydig evidens for at opplæring av
lokale nøkkelpersoner alene reduserer selvmordsatferd,
men som nevnt over har slik opplæring vært sentral i
brede programmer for selvmordsforebygging (flernivåintervensjoner) som har vist gode resultater (Hegerl et
al., 2009; Isaac et al., 2009; Mann et al., 2005; van der
Feltz-Cornelis et al., 2011).
European Alliance Against Depression (EAAD) har
utviklet en modell for regionale flernivåintervensjoner
som innebærer selvmordsforebyggende tiltak på fire
nivåer: primærhelsetjenesten, allmenheten, lokale
nøkkelpersoner og høyrisikogrupper. Nasjonalt senter
for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er
norsk partner i EAAD og har startet arbeidet med å
implementere EAAD-strategier i norske lokalsamfunn.
Bakgrunnen for dette er at EAAD sin modell for flernivåintervensjon har vist gode resultater med signifikant
reduksjon av selvmordsatferd i regioner i Tyskland,
Ungarn og Portugal (Hegerl et al., 2019; Hegerl et al.,
2010; Hegerl et al., 2008; Szekely et al., 2013). Som en
del av dette arbeidet inngikk NSSF i 2016 et samarbeid
med Norges Røde Kors.
Norges Røde Kors har om lag 133 000 medlemmer
og rundt 380 lokalforeninger. I Røde Kors sitt arbeid
med «å avdekke og hindre nød, gi rask respons og lindre
når kriser oppstår og bidra med å styrke lokalsamfunn»
(Røde Kors, 2019), møter Røde Kors-frivillige mennesker
i sårbare livssituasjoner hver dag. Gjennom en rekke
humanitære aktiviteter, eksempelvis hjelpekorpsets
redningsoppdrag, besøkstjeneste for eldre, visitortjeneste for innsatte, aktivitet på asylmottak og sosiale
møteplasser for ungdom, kan Røde Kors-frivillige
komme i kontakt med personer i selvmordsfare. Røde
Kors kan være det eneste hjelpeapparatet disse personene er i kontakt med og er dermed i en særstilling for
selvmordsforebygging. Røde Kors-frivillige kan oppdage
og gjenkjenne risikofaktorer for selvmord og motivere
til å oppsøke profesjonell hjelp og kan slik fungere som
nøkkelpersoner i lokalsamfunnene.
I grunnopplæringen gjennomgår Røde Kors-frivillige førstehjelpskurs i både hjerte- og lungeredning og
psykososial førstehjelp. Grunnopplæringen inneholder

Figur 1. Illustrasjon av modell for
opplæring av lokale nøkkelpersoner.
Økt kunnskap
Bedre holdninger
Bedre ferdigheter
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Intervenere
og henvise
Økt hjelpesøking

Økt behandling
Redusert antall
selvmordsforsøk
Redusert antall
gjennomførte
selvmord

imidlertid ikke førstehjelp ved selvmordsfare. Erfaringer
har vist at det er et behov for denne kompetansen blant
frivillige i Røde Kors. NSSF utviklet kurset «Samtale
med personer i selvmordsfare», og siden 2017 har
kurset blitt tilbudt Røde Kors-frivillige. Denne studien
har som mål å undersøke om denne opplæringen av
Røde Kors-frivillige fører til mer hensiktsmessige
holdninger og om den øker kunnskap og trygghet
i møte med personer i selvmordsfare.
Metode
Forskningsdesign
Forskningsdesignet var en prospektiv enkelt-gruppe
pre- og posttestevaluering. Semi-strukturerte spørreskjemaer ble administrert før og umiddelbart etter
opplæringen.
Deltakere
Alle Røde Kors-frivillige som har gjennomført opplæringen fra høsten 2017 til våren 2019 ble invitert til å delta
i studien.
Opplæringskurs
Opplæringskurset er et 6-timers kurs for Røde Korsfrivillige. For å muliggjøre sammenligning ble kurset
utviklet med utgangspunkt i materiell brukt i opplæring
av lokale nøkkelpersoner i andre EAAD-land (Arensman
et al., 2016; Coppens et al., 2014). Materiellet ble tilpasset og tilrettelagt til både norsk kontekst og konteksten
av frivillig arbeid i Røde Kors. Kurset har til hensikt
å øke bevissthet om egne holdninger og oppfatninger
om selvmord, grunnleggende kunnskap om selvmord
og selvmordsatferd, faresignaler og risikofaktorer
for selvmordsatferd, samt ferdigheter i å motivere til
hjelpesøkende atferd. Omtrent 35 % av kurset brukes
til ferdighetstrening. Et av de viktigste læringsmålene
med kurset er å senke terskelen for å spørre direkte
om selvmordstanker. Figur 2 viser en illustrasjon av
kursinnholdet.
Etter pilottesting av kurset høsten 2017, har kurset
blitt implementert i Røde Kors-organisasjonen etter en
train-the-trainer-modell. Dette innebærer at NSSF har
utdannet kursholdere internt i Røde Kors som deretter
har kunnet holde opplæringen for Røde Kors-frivillige
selvstendig.
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Figur 2. Innholdet i opplæringskurset «Samtale med personer i selvmordsfare».
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Ferdighetstrening utgjør 35 % av kurset

Spørreskjema
Opplæringseffektene ble målt ved hjelp av et spørreskjema med tre utfallsvariabler; 1) holdninger til selvmord, 2) kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare
og 3) trygghet i å identifisere personer i selvmordsfare
og motivere til hjelpesøkende atferd. Spørreskjemaet er
utviklet med utgangspunkt i spørreskjemaer benyttet i
andre EAAD-land (Arensman & Coffey, 2009).
For å måle den første utfallsvariabelen er det brukt
10 testledd fra Attitude Towards Suicide Scale (ATTS)
(Renberg & Jacobsson, 2003). Respondenten tar stilling
til påstander ved hjelp av en 5-punkts Likert-skala fra
«Stemmer helt og holdent» til «Stemmer ikke i det hele
tatt». Kunnskap om selvmordsintervensjon ble målt
med 3 testledd fra Suicide Intervention Knowledge Test
(IKT) (Tierney, 1994). De tre testleddene har flervalgsspørsmål med ett korrekt svar. Trygghet i å oppdage
selvmordsfare og motivere til hjelpesøkende atferd ble
målt ved hjelp av 2 testledd fra the Morriss Confidence
Scale (MCS) (Morriss et al., 1999). Testleddene har et
responsformat med skala fra 1–10 hvor 1 tilsvarer «Ikke
trygg i det hele tatt» og 10 tilsvarer «Veldig trygg». I
tillegg ble det samlet inn informasjon om deltakernes
kjønn, alder, utdanning, arbeidssektor, tidligere opplæring og erfaring med suicidalitet.
Prosedyre
Spørreskjemaet ble administrert via UiO-nettskjema ved
at kursholderne ga deltagerne en link til spørreskjemaet
på powerpoint-presentasjonen før kursstart og en andre
gang umiddelbart etter kursslutt.

Etikk og personvern
Spørreundersøkelsen anses å være anonym, da
ingen identifiserende personopplysninger kan kobles
til besvarelsene. I samråd med Norsk senter for
forskningsdata (NSD) ble det vurdert at det ikke var
nødvendig å innhente informert samtykke. Alle deltakere ble i forkant informert om formålet ved spørreundersøkelsen og at det var frivillig å delta.
Dataanalyse
Pre-post-opplæringseffekter ble analysert ved hjelp av
en t-test for avhengige utvalg. En t-test for uavhengige
utvalg ble brukt for å undersøke gruppeforskjeller
mellom deltakere med og uten tidligere opplæring i
selvmordsforebygging. Konfidensnivået var satt til
p < .05. Statistiske analyser ble gjennomført i SPSS 25.
Resultater
Responsrate
Det er registrert 200 kursdeltakere, men vi vet at flere
sannsynligvis har gjennomført kurset, siden alle kursdeltakere ikke har blitt registrert. Blant de 200 registrerte kursdeltakere fylte 88.5 % (n = 177) inn skjemaet
før kurset og 50 % (n = 100) etter kurset. Det var 40.5 %
(n = 81) som besvarte både pre- og posttesten, og det er
data fra disse deltakerne som ble inkludert i dataanalysen i denne studien.
Deltakerkarakteristikker
Tabell 1 viser deltakernes kjønn, alder, antall år utdanning, arbeidssektor, tidligere opplæring i selvmord
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Tabell 1. Karakteristikker ved deltakerne som besvarte både
pre- og posttesten.

N=81

Karakteristikk

Prosentandel

Mann

23

29 %

Kvinne

57

71 %

< 31

27

34 %

31–45

20

25 %

> 45

33

41 %

10

4

5%

13

30

38 %

>13

46

58 %

Offentlig

24

30 %

Privat

26

32 %

Helse

15

19 %

Elev/student

10

12 %

Annet

6

7%

Tidligere opplæring i
selvmordsforebygging

23

28 %

Tidligere opplæring i krisehåndtering

52

64 %

Opplevd suicidalitet siste 12 mnd.
som frivillig i Røde Kors

14

17 %

Kjønn

Alder

Antall år utdanning

Arbeidssektor

Diskutert bekymringer med personen

9

64 % (av 14)

Spurt om selvmordstanker

9

64 % (av 14)

og krisehåndtering, og erfaringer med selvmord som
Røde Kors-frivillig. Gjennomsnittsalderen var 40.3 år,
de fleste var kvinner (71 %) og mer enn halvparten
(58%) hadde høyere utdanning. Det var 28 % som hadde
tidligere opplæring i selvmordsforebygging, og 64 %
hadde opplæring i krisehåndtering. Av deltakerne hadde
17 % (n = 14) møtt personer i selvmordsfare gjennom
sitt arbeid i Røde Kors siste 12 måneder. Av disse 14
deltakerne hadde 64 % delt bekymringene sine med
personen, og 64 % hadde spurt direkte spørsmål om
selvmordstanker.
Holdninger til selvmord
Den gjennomsnittlige sumskåren for uhensiktsmessige
holdninger (ATTS) ble signifikant redusert fra 12.40
(SD = 4.12) før opplæring til 8.73 (SD = 4.45) etter opplæring. Dette tilsvarer en moderat opplæringseffekt
(d = .61), (p < .001). Tabell 2 viser en fullstendig oversikt
over resultatene for hvert testledd. Det var signifikant
endring i 8 av 10 testledd. Testleddet «Det finnes en
risiko for å vekke selvmordstanker til live hos en person
hvis man spør om han/hun har tanker om selvmord»
hadde størst endring (M = 1.60, SD = .88; M = .68, SD =
.72) med høy effekt (d = .90), (p < .001). De to testleddene som ikke hadde signifikant endring var de med
laveste skårer før opplæringen.

Notat. Tabellen viser karakteristikker ved deltakerne som besvarte både
pre- og posttesten.

Figur 3. Grafisk fremstilling av pre-post-skårer for kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare.
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Kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare
Den gjennomsnittlige sumskåren for kunnskap om
intervensjon ved selvmordsfare (IKT) økte signifikant
fra 1.69 (SD = .88) før opplæring til 1.99 (SD = .81) etter
opplæring, tilsvarende liten opplæringseffekt (d = -.27),
(p < .05). Figur 3 viser fordelingen av korrekte svar for
pre- og posttesten.
Trygghet
Den gjennomsnittlige sumskåren for trygghet i å
identifisere selvmordsfare og motivere til hjelpesøkende
atferd (MCS) økte signifikant fra 8.60 (SD = 4.27) før

opplæring til 12.93 (SD = 4.91) etter opplæring, tilsvarende moderat til stor opplæringseffekt (d = -.69),
(p < .001). Både testleddet som målte trygghet i å identifisere selvmordsfare (M = 3.88, SD = 2.15; M = 6.23,
SD = 2.32, t = -6.85, p < .001, d = -.78) og testleddet som
målte trygghet i å motivere til hjelpesøkende atferd
(M = 4.71, SD = 2.40; M = 7.14, SD = 2.27, t = -6.92, p
< .001, d = -.78) hadde signifikant endring med stor
opplæringseffekt. Figur 4 viser en grafisk fremstilling
av pre-post-trygghetsskårer.
Tabell 2 gir en fullstendig oversikt over resultatene.

Figur 4. Grafisk fremstilling av pre-post-trygghetsskårer.
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Diskusjon
Denne studien viser at opplæring av Røde Kors-frivillige
fører til mer hensiktsmessige holdninger til selvmord,
styrker kunnskapen om intervensjon ved selvmordsfare
og gir økt trygghet i å identifisere personer i selvmordsfare og motivere til å søke hjelp. Opplæringseffekten
var moderat til stor for holdninger og trygghet, og
liten for kunnskap. Funnene indikerer at opplæring av
lokale nøkkelpersoner gir hensiktsmessige endringer i
hvordan man møter personer i selvmordsfare.
Resultatene fra denne studien bekrefter funnene
gjort i en større internasjonal prospektiv pre-postevaluering av over 2000 lokale nøkkelpersoner fra fire

Tidligere opplæring i selvmordsforebygging
Det var signifikante gruppeforskjeller mellom deltakerne med (n =23) og uten (n = 58) tidligere opplæring
i selvmordsforebygging, hvor deltakerne med tidligere
opplæring hadde signifikant lavere nivåer av uhensiktsmessige holdninger (M = 13.43, SD = 4.09; M = 9.78,
SD = 2.89, t = 3.90, p < .010), signifikant høyere kunnskapsnivå (M = 2.09, SD = .90; M = 1.53, SD = .82,
t = -2.66, p < .010), og var signifikant tryggere i å
intervenere ved selvmordsfare (M = 10.57, SD = 4.19;
M = 7.83, SD = 4.08, t = -2.70, p < .008). Etter opplæringen var gruppeforskjellene jevnet ut med ingen signifikante forskjeller som vist i Tabell 3.

Tabell 2. Opplæringseffekter på holdninger til selvmord, kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare og trygghet i å intervenere ved
selvmordsfare.

Variabel

Pretest
M

Holdninger til selvmord (sumskåre)*

Posttest

SD

M

t-verdi

p-verdi

Effektstørrelse (d)

SD

12.40

4.12

8.73

4.45

5.46

p < .001

.61

Man kan alltid hjelpe en person som har
selvmordstanker****

1.05

.85

.74

.88

2.28

.026

.25

Når en person har bestemt seg for å begå
selvmord kan man ikke forhindre det

1.26

.88

.88

.89

2.80

.006

.31

Det finnes en risiko for å vekke selvmordstanker
til live hos en person hvis man spør om han/hun
har tanker om selvmord

1.60

.88

.68

.72

8.15

p < .001

.91

.73

.76

.54

.78

1.50

.136

.17

En person som en gang har hatt selvmordstanker slipper dem aldri helt

1.45

.95

1.01

.89

2.97

.004

.33

Selvmord inntreffer uten forvarsel

1.56

.90

1.21

.91

2.50

.015

.28

De fleste som tenker på å ta sitt liv unngår å
snakke om selvmord

1.86

.88

1.51

.99

2.47

.016

.28

.88

.93

.54

.92

2.47

.016

.27

1.52

1.01

1.20

.90

2.01

.048

.23

.52

.79

.56

.96

-.27

.792

-.03

Kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare
(sumskåre)**

1.69

.88

1.99

.81

-2.42

.018

-.27

Trygghet (sumskåre)***

8.60

4.27

12.93

4.91

-6.20

p < .001

-.69

Jeg føler meg trygg på at jeg kan identifisere en
person i selvmordsfare***

3.88

2.15

6.23

2.32

-6.85

p < .001

-.78

Jeg føler meg trygg på at jeg kan forholde meg
til og motivere til hjelpesøkende atferd hos en
person i selvmordsfare***

4.71

2.40

7.14

2.27

-6.92

p < .001

-.78

Det kan finnes situasjoner der den eneste
utveien er selvmord

Jeg er beredt til hjelpe et menneske i
selvmordskrise ved å ta kontakt og snakke med
ham/henne****
Mennesker som snakker om selvmord begår
ikke selvmord
Selvmord kan forebygges****

Notat. Tabellen viser deskriptiv statistikk for pretest og posttest, resultater fra t-test for avhengige utvalg samt Cohen’s d for holdninger til selvmord (ATTS),
kunnskap om selvmordsintervensjon (IKT) og trygghet i å oppdage selvmordsfare og motivere til hjelpesøkende atferd (MSC). M = gjennomsnitt, SD =
standardavvik.
* Lav skåre indikerer hensiktsmessige holdninger (skala fra 0–40)
** Høy skåre indikerer god kunnskap (skala fra 0–3)
*** Høy skåre indikerer høy konfidens (skala fra 1–10; 2–20)
**** Skårene tilhørende disse testleddene er reversert
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Tabell 3. Forskjeller i gjennomsnittlige sumskårer mellom deltakere med og uten tidligere opplæring i selvmordsforebygging.

Variabel

Tidligere opplæring i
selvmordsforebygging
(n = 23)
M

SD

Ikke tidligere opplæring
i selvmordsforebygging
(n = 58)
M

t-verdi

p-verdi

Effektstørrelse
(d)

SD

Før opplæring
Holdninger til selvmord (sumskåre)*

13.43

4.09

9.78

2.89

3.90

.010

1.03

2.09

.90

1.53

.82

-2.66

p < .001

.65

10.57

4.19

7.83

4.08

-2.70

.008

.66

Holdninger til selvmord (sumskåre)*

9.26

4.01

7.39

4.51

1.80

.89

.44

Kunnskap om intervensjon ved
selvmordsfare (sumskåre)**

2.17

.72

1.91

.84

-1.30

.196

.33

13.96

4.63

12.52

5.00

-1.19

.237

.29

Kunnskap om intervensjon ved
selvmordsfare (sumskåre)**
Trygghet (sumskåre)***
Etter opplæring

Trygghet (sumskåre)***

Notat. Tabellen viser gruppedelt deskriptiv statistikk og resultater fra t-test for uavhengige utvalg, samt Cohen’s d for holdninger, kunnskap og trygghet
før og etter opplæring. M = gjennomsnitt, SD = standardavvik.
* Lav skåre indikerer hensiktsmessige holdninger (skala fra 0–40)
** Høy skåre indikerer god kunnskap (skala fra 0–3)
*** Høy skåre indikerer høy konfidens (skala fra 2–20)

europeiske land innenfor EAAD-samarbeidet, hvor
opplæringen var vellykket i å forbedre holdninger,
kunnskap og trygghet (Coppens et al., 2014). Flere andre
studier har også vist lovende resultater av opplæringsprogrammer for lokale nøkkelpersoner (Eisses et al.,
2005; Isaac et al., 2009; McCabe et al., 2008; Ziervogel,
Pfeiffer & Hegerl, 2005). Et eksempel på et slikt opplæringsprogram er kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»
(ASIST) som har vært implementert i Norge siden 1998
(Tallaksen & Lindmark, 2015). En oversiktsartikkel av
selvmordsforebyggingsprogrammer for ungdom beskriver resultatene av opplæring av lokale nøkkelpersoner
som «oppmuntrende» (Gould et al., 2003, s. 395) og en
annen studie fant at opplæring på skoler var vellykket
i å fange opp og henvise studenter til psykisk helsetjenester (Kataoka et al., 2007).
I denne studien var det signifikante gruppeforskjeller mellom de med og uten tidligere opplæring
i selvmordsforebygging før opplæringen (baseline).
Gruppeforskjellene jevnet seg imidlertid ut etter endt
opplæring, hvilket indikerer at den positive opplæringseffekten var mer fremtredende for deltakere uten
tidligere opplæring. Dette kan ses i sammenheng med
Coppens et al. (2014) som fant at deltakerne med laveste
baselineskårer hadde størst utbytte av opplæringen.
Evalueringer av opplæring av nøkkelpersoner i
lokalsamfunnet viser i mange tilfeller økning av relevant kunnskap og hensiktsmessige holdninger (Coppens
et al., 2014; Ono et al., 2008). Det er imidlertid mer
usikkert hvordan disse endringene innvirker på faktisk
identifisering, henvisning og behandling av de som er
i selvmordsfare, og om dette igjen fører til en redusert

selvmordsrate (Isaac et al., 2009). En kontrollert studie
fant at 1–2 timers opplæring av ansatte på skoler ikke
førte til signifikant økning av oppdagelse og henvisning
av studenter (Wyman et al., 2008). Det synes altså
å være et mulig gap mellom økt kunnskap og forbedret praksis. Rollespill og aktive læringsmetoder kan
være en effektiv måte å bedre denne overføringen av
kunnskap til praksis (Cross et al., 2007). Denne typen
øvelser under opplæringen kan gi den eneste etisk
forsvarlige muligheten til å utvikle ferdigheter i møte
med selvmordsfare i den virkelig verden (Tierney,
1994). Opplæringsprogrammer hvor rollespill ble brukt
i opplæringen har vist å gi signifikant bedre ferdigheter
i selvmordsintervensjon etter opplæringen (Cross et al.,
2011; Tierney, 1994). At opplæringskurset for Røde kors
frivillige har stort fokus på ferdighetstrening, er dermed
en viktig styrke.
Et av de viktigste læringsmålene med opplæringen
var å senke terskelen for å stille direkte spørsmål om
selvmordstanker. Det er derfor interessant at testleddet
«Det finnes en risiko for å vekke selvmordstanker til live
hos en person hvis man spør om han/hun har tanker
om selvmord» hadde størst effekt blant testleddene som
målte holdninger. Av kunnskapsspørsmålene om selvmordsintervensjon var det størst endring i testleddet
«Når en person viser faresignaler for selvmord bør du
umiddelbart diskutere selvmord direkte med personen».
Dette peker i retning av at opplæringen hadde særlig
effekt på å senke terskelen for å stille direkte spørsmål
om selvmordstanker.
Ved utviklingen av et opplæringsprogram er det
nyttig å vurdere hvilke læringsmål som er viktigst i
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møte med en spesifikk målgruppe (Rycus & Hughes,
2000). En tilnærming hvor kursinnholdet er tilpasset
kunnskaps- og ferdighetsnivået til målgruppen har vist
seg å gi fordelaktige resultater (Chagnon et al., 2007;
Coppens et al., 2014). Ved baseline hadde deltakerne
oppfatninger om at selvmordsforebygging nytter og at
det alltid finnes andre løsninger enn selvmord. Nødvendigheten av opplæringen ble imidlertid bekreftet idet
deltakerne var lite trygge på å identifisere personer i
selvmordsfare og motivere til hjelpesøkende atferd ved
baseline. Den største endringen var følgelig i trygghet, hvilket indikerer at det er særlig viktig at kurset
fokuserer på ferdighetstrening knyttet til oppdagelse av
selvmordsatferd og motivering til hjelpesøkende atferd.
Andelen deltakere med tidligere opplæring i selvmordsforebygging og krisehåndtering har trolig bidratt
til positive baseline resultater og mindre relativ endring. Deltakerne på opplæringen var selvselekterte og
dermed trolig motiverte til å forebygge selvmord i lokalsamfunnet. Det kan derfor tenkes at deltakerne hadde
mer positive holdninger enn hvis de ikke hadde meldt
seg frivillig til å delta på opplæringen (Capp, Deane &
Lambert, 2001). Dette medfører at det kan være viktigere å fokusere på positive holdninger hvis kurset blir
en obligatorisk del av opplæringen av Røde Kors-frivillige. Disse funnene er i overensstemmelse med studier
gjort i andre land i EAAD-samarbeidet (Arensman et al.,
2016; Coppens et al., 2014).
Den korte tiden mellom opplæring og vurdering i
denne studien gjør at vi ikke vet om endringene opprettholdes over tid. Til nå har det vært få studier som
har bekreftet at kompetansen opprettholdes over tid
(Arensman et al., 2016; Chagnon et al., 2007; Coppens
et al., 2014). Coppens et al. (2014) fant i sin studie at
opplæringseffekten ble opprettholdt etter tre til seks
måneder (Coppens et al., 2014). Både kursinnholdet og
evalueringsverktøyet Coppens et al. (2014) brukte, var
utgangspunkt for utviklingen og evalueringen av opplæringen av Røde Kors-frivillige. Det er dermed nærliggende å forvente tilsvarende resultater i vår studie.
Det er flere svakheter ved denne studien. Selv om
funnene støtter antagelsen om at opplæring av lokale
nøkkelpersoner kan øke kompetansen i møte med personer i selvmordsfare, kan vi ikke med sikkerhet vite
om andre eksterne faktorer kan ha bidratt til endringen,
da resultatene er basert på en pre-postsammenligning
uten kontrollgruppe. For å unngå skjevhet i utvalget
inkluderte vi kun deltakere som besvarte både pre- og
posttesten. Det var imidlertid langt flere deltakere som
kun besvarte pretesten. Coppens et al. (2014) fant i sin
studie at deltakerne som ikke besvarte posttesten hadde
mindre erfaring og tidligere opplæring enn de som
besvarte alle spørreskjemaene. Vi kan derfor ikke utelukke at deltakerne som ikke besvarte posttesten kan ha
gjort dette av systematiske årsaker og dermed bidratt til
skjevheter i datamaterialet.

Erfaringer fra en av kursholderne

KUNNSKAP ER BEREDSKAP
Som «Røde Kors-er» er vi frivillig i verdens største
humanitære organisasjon – og dermed frivillig i en beredskapsorganisasjon. Det vil si at vi er i nær kontakt med
mennesker i alle aldre og kan møte krevende situasjoner
i de aller fleste av våre aktiviteter, både innenfor Omsorg,
Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom. Beredskap handler
om å takle uventede/uforutsigbare situasjoner. Beredskap
handler om individuell kompetanse.
Temakurset «Samtale med personer i selvmordsfare»
bidrar sterkt til å høyne kompetansen på det psykososiale
området – og støtter dermed opp under vår hovedoppgave nedfelt i hovedprogrammet: «Røde Kors er til for å
avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse».
DU KAN VÆRE DET FØRSTE ØRET SOM LYTTER
Min erfaring som kursholder er at kurset er et godt rammeverk for formidling av relevante nøkkelfakta, diskusjon
av svake og sterke signaler på selvmordsfare og ikke
minst legge til rette for praktisering av kunnskap. Men
samtidig må vi ikke glemme at dette er et samtalekurs,
det vil si at dialogen er det viktigste «verktøyet».
Jeg tenker at kurset styrkes klart av den faglige forankringen i de eksterne kompetansemiljøene i Norge. Årlige
samlinger for utøvende kursholdere i Røde Kors bidrar
også til å opprettholde kvaliteten gjennom erfaringsutveksling og kunnskapspåfyll. Men vi må erkjenne at ingen
deltakergruppe er lik den foregående. Jeg tenker at det
derfor er en fordel for oss å følge med på det mediene og
samfunnet ellers er opptatt av på området til enhver tid.
Det vil styrke troverdigheten og tilliten som kursholder,
noe som også kan bidra til god dialog på kursdeltakernes
premisser.
Samlet sett tenker jeg at kurset gir kursdeltakeren som
førstehjelper de beste forutsetningene for å være «det
første øret som lytter» i situasjoner med mulig selvmordsfare.
ODD FALMYR / Østfold Røde Kors / Distriktsrådsleder
Omsorg /Kursholder

Odd Falmyr, kursholder i «Samtale med personer
i selvmordsfare», distriktsrådsleder Omsorg,
Østfold Røde Kors.
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Konklusjon
De positive resultatene av opplæringen gir støtte til
videre implementering av kursmodulen i Røde Kors,
og åpner dørene for tilsvarende opplæring for andre
grupper av lokale nøkkelpersoner i Norge. Det er
behov for fremtidige studier som undersøker hvorvidt
treningseffekten blir opprettholdt over tid.
HANNE SOFIE WERNØ NILSSON er psykolog
ved Vinderen DPS og vitenskapelig assistent
ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og
-forebygging. Tidligere organisatorisk nestleder
Røde Kors Ungdom
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Mødre og døtre
Anmeldt av Kim Larsen

I FORLAGETS pressepresentasjon
omtales boken som både en roman
og en samfunnskritisk dokumentar
om psykisk helseverns håndtering
av pasienter og pårørende. Dette
kan synes rart ved første øyekast
siden det er to genrer som «går på
bekostning» av hverandre, på den
måten at det er en stor forskjell
på om en skildring eller påstand
forekommer i en roman eller en
dokumentarfremstilling, både til
hva en vil kreve av begrunnelse og
hvilke implikasjoner en tenker at
den har.
Mødre og døtre handler om
hvordan en datter opplever morens
utradisjonelle livsførsel og psykiske
lidelse på godt og vondt igjennom
barndommen. De utvikler et «river
deep-mountain high»- ambivalent
forhold. Moren har også en historie
med frekvent poliklinisk kontakt
med det psykiske behandlingsapparatet og er tungt medisinert,
men blir etter hvert overmannet
av angst og depresjon ledsaget av,
som ofte er tilfelle, håpløshet og
selvmordstanker. Hun blir etter
hvert innlagt i psykisk helsevern
ved DPS døgn og en forsøker ved
utskriving oppfølging i regi av
det kommunale hjelpeapparat
uten at dette fungerer. Moren blir
innlagt igjen og tar sitt liv under
en permisjon. Hovedpersonen og
søsteren opplever et svært vanskelig samarbeid med et unnfallende,
lite inkluderende og lite tillitsvekkende helsevesen, hvor ting virker
tilfeldig og hvor lovmessig pålagt
oppfølging og avtalte tiltak ikke

iverksettes. De pårørende blir heller
ikke informert godt nok, heller ikke
om permisjonen hvor moren tar sitt
eget liv.
Forfatteren beskriver hvordan
hun og familien opplever samhandlingen med helsevesenet før og
etter selvmordet, og sorgen etter
selvmordet. Videre beskrives deres
forsøk på å gi mening til og forstå
selvmordet, samt hvordan forholdet
til moren påvirker deres videre liv.

Når en har lest boken
forstår en bedre forlagets
beskrivelse av den som
et multigenre-prosjekt
– roman og dokumentar
i ett.
Når en har lest boken forstår en
bedre forlagets beskrivelse av
den som et multigenre-prosjekt
– roman og dokumentar i ett. På
samme måte som Goethes selvbiografi (1833/1974) aldri bare er
en selvbiografi, men mye annet
samtidig (han kalte den talende nok
Dichtung und Wahrheit), er denne
boken også delvis på samme måte
multifasettert; mødres og døtres
relasjon, barns forhold til sine
foreldre gjennom livet, hvordan vi
blir mer og mer like de vi gjorde
opprør mot i ungdommen og kan
kjenne igjen den gang foraktede
personlighetstrekk og væremåter
i oss selv som voksne. Boken

handler også om opplevelsen av
sorg og om hovedpersonens brutale
erkjennelse av gapet mellom idealer
og realiteter i helsevesenet, både
da moren levde og når hun og
søsteren etter morens død klager
til Fylkeslegen over behandlingen,
samt hovedpersonens forsøk på å
komme tilbake til normalen etter
selvmordet og morens vedvarende
innflytelse i hennes liv.
Det at en person er død i
selvmord er en så skjellsettende
handling at det kan påvirke
omgivelsenes tolkning av hele det
livet som er gått forut for selvmordet: «I tiden rett etterpå klarte
jeg ikke å se henne for meg slik
hun var da jeg var liten. Alt som
hadde skjedd siden – og skrekk
og sjokk – var som en sandstorm
omkring minnene … Minnene er
blitt flate, fordi de ledet opp til
dette, til slutten, og det er vanskelig å se noe skjønt i minnene nå.
Skyggene legger seg over minnene»
(s. 13/s. 136). Forfatteren forteller
også hvordan hun i lang tid etter
selvmordet ble negativ overfor
forskjønnende og optimistiske
metaforer: «Og ennå tror jeg ikke
helt på at det ødelagte som blir
samlet og reparert, blir noe enda
skjønnere. Klisjeene om at motgang
gjør deg sterkere … Jeg tror ikke
erfaringen med min mors sykdom
og selvmord vil bli til noe gullforgylt i meg når jeg bare får bearbeidet det.» (s. 166). Boken inneholder
også observasjoner om måten
vi kan reagere på under sterkt
stress. I en periode før selvmordet
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hvor hovedpersonen var spesielt
bekymret for moren finner vi
denne observasjonen: «Etterpå går
barna og jeg på et kjøpesenter og
kjøper nye sokker og underbukser
til alle sammen. Jeg husker at jeg
har en uuttalt fornemmelse i meg
av at en slik hverdagslig aktivitet
beskytter mot døden, for jeg er
liksom så fornøyd med det. Nå har
vi nye underbukser og sokker! Vi
tar oss godt av barna så de trives og
vokser, livet henger på greip, livet
snurrer og går.» (s. 87). En underskog av betydninger og assosiasjoner ligger i korte utsagn og små
observasjoner. Som for eksempel
den beroligende beskjeden som
møter hovedpersonen når hun
ankommer morens leilighet for
første gang etter selvmordet: «Du
kan ta det helt med ro … Vaskeselskapet har gjort en grundig
jobb.» (s. 115). Videre, i det samme
besøket: «Skoene står under bordet.
To par sko ved siden av hverandre.
Det er synet av skoene som setter
oss ut. Så brutalt og ubegripelig.
Sette fra seg skoene pent, reise seg
fra sofaen, fire ned persiennene,
og gå ut av stuen, over terskelen,

Mødre og døtre er et kaleidoskop av en bok om
mødre og døtre, foreldre og barn, psykisk lidelse,
selvmord, sorg og det Kafkaske møtet med psykisk
helsevern.

og inn i mytologiens og de greske
tragedienes rike.» (s. 116). Mot
avslutningen av boken finner vi følgende: «Jeg vet ikke om jeg savner
henne, følelsene er for sammensatte til at jeg klarer å se tydelig
hva som kunne kalles savn midt
oppi alt. Men jeg tar meg fortsatt i å
se etter joggesko som hadde passet
føttene hennes og vært stødige og
gode for henne, og lettere å få av og
på» (s. 168).
Møtene med helsevesenet blir
beskrevet med en blanding av
oppgitt resignasjon og galgenhumor: «Enkelte var pertentlig nøye
med å skjerme pasientens personvern med taushetsplikten, men de
var ikke like nøye med å overholde
behandlingsplanene. Eller samarbeide med pårørende.» (s. 104).
Forfatteren er på den annen side
også klar på at med morens historie

og kontakt med helsevesenet har
de i det lange løp hjulpet henne
«og mange ganger reddet henne».
(s.164).
Dessverre er ikke negative
opplevelser av psykisk helsevern
atypisk, en kunne nesten legge til,
– tvert imot. En kan lure på om ikke
psykisk helsevern har vært for optimistisk i sin markedsføring av seg
selv og at samfunnet derved har
fått en overdreven forventning om
hva psykisk helsevern kan utrette.
Som om ikke det skulle være nok
er en psykiatrisk og psykologisk
forståelsesform i stadig ekspansjon
og «legger under seg» et stadig
økende spekter av emosjonelle
tilstander og adferd. Kan dette ende
i noe særlig annet en skuffelse og
desillusjonering? Sosiohistorikeren
og ekspert på psykiatrihistorie
Andrew Scull parafraserer tit-
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telen på Freuds Civilization and its
discontents (1930) og kaller sin siste
bok Psychiatry and its discontents
(2019). Boken inneholder essays fra
hans nesten 50 år lange karriere
i psykiatrihistorie og gir inntrykk
av en deprimerende sirkularitet:
en urealistisk optimisme knyttet til
nye behandlingsformer avløst av
skuffelse og desillusjonering, for
deretter å bli avløst av nye bølger
av behandlingsformer som lider
samme skjebne; fra et betydelig
spekter av sterke ataraxica, monoaminooksidasehemmere og tricykliske antidepressiva, til våre dagers
selektive serotoninopptaksinhibitorer (SSRI), hele tiden ledsaget av
et parallelt univers av en stadig mer
elaborat flora av psykoterapeutiske
skoleretninger. (Se også Lieberman
(2016) og Slater (2018) for fremstillinger som ytterligere underbygger en slik syklisk oppfatning
av psykiatrihistorien.) En hadde
kanskje tjent på en åpen og ærlig
debatt om hvilke tilstander psykisk
helsevern har redusert mulighet til
å gjøre noe med, om hva psykisk
helsevern kan og ikke kan utrette.
Dette ville uansett ikke unnskylde

den manglende oppfølging og det
rotet de etterlatte opplevde her,
men overestimering av psykisk
helsevern er ofte fremtredende i
mange av de negative sakene som
er oppe i media.
Tittelen Mødre og døtre resonnerer opp mot Ivan Turgenjevs
Fedre og sønner (1862/2010). Det
er en passende resonansbunn på
mange måter, blant annet på grunn
av at konflikt og kommunikasjonsløshet mellom generasjonene er
et tema i begge bøkene, men også
fordi den litterære kvaliteten er høy
i begge.
Mødre og døtre er et kaleidoskop
av en bok om mødre og døtre,
foreldre og barn, psykisk lidelse,
selvmord, sorg og det Kafkaske
møtet med psykisk helsevern. Det
er en bok som formidler treffende
observasjoner om alle disse tema og
har høy litterær kvalitet samtidig.
Forfatteren har en undrende og
reflekterende stil som kan fungere
trøstende for andre i sorg eller
livskriser. Skal jeg sammenligne
med noe i den internasjonale
«etterlattelitteraturen» må det være
Antonella Gambottos brilliante The

eclipse. A memoir of suicide (2003).
Mødre og døtre kan anbefales på det
varmeste, både for sine innsiktsfulle og treffende skildringer, for
sin medrivende form og for sine
høye litterære kvaliteter.
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Handlingskompetanse etter kurset
«Førstehjelp ved selvmordsfare»
– En kvantitativ studie fra ti norske kommuner
Av Anette Seierstad Skrindo og Aleksandra Sæheim

SAMMENDRAG

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» formidles av Vivat selvmordsforebygging som er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse har
vi sett på deltakeres selvrapporterte handlingskompetanse etter
gjennomført kurs. Studien omfatter en intervensjonsgruppe (N =
146) bestående av respondenter som har deltatt på kurset og en
kontrollgruppe (N = 137) som ikke har deltatt på kurset.
Over 90 % av respondentene i begge grupper oppgir å ha opplevd
bekymring for om et menneske har tanker om å ta sitt eget liv.
Resultatene viser videre signifikante forskjeller knyttet til respondentenes selvrapporterte handlingskompetanse. Respondentene
i intervensjonsgruppa oppgir å ha opplevd bekymring for
selvmordstanker signifikant flere ganger enn respondentene i
kontrollgruppa. Videre oppgir signifikant flere i intervensjonsgruppa å ha stilt direkte spørsmål om selvmordstanker, lyttet til
historien om selvmordstankene og bidratt til å lage en plan for
beskyttelse mot selvmord. 92 % av kursdeltakerne oppgir at de
helt eller i noen grad opplever å ha den kompetansen de trenger
for å kunne gi førstehjelp ved selvmordsfare mot 42 % av de som
ikke har tatt kurset. Funnene fra vår studie underbygger at kurset
øker hjelpernes kompetanse til å yte førstehjelp ved selvmordsfare,
og at denne økte kompetansen kan påvises mer enn et år etter
gjennomført kurs.

The workshop Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST)
is delivered by the organisation Vivat Suicide Prevention (Vivat).
Vivat is one of the suicide preventive actions from the Norwegian
Directorate of Health. In a quantitative survey, we looked at participants’ self-reported competence after completing ASIST. The study
includes an intervention group (N = 146) consisting of respondents
who have attended the training, and a control group (N = 137)
consisting of respondents who have not attend the training. More
than 90 % of the respondents in both groups reported that they
had been concerned that a person was thinking about taking their
own life. The results also show significantly differences related to
respondents’ self-reported action competence. The respondents
in the intervention group states that they have been concerned
about people having suicidal thoughts significantly more often
than the respondents in the control group. Significantly more of the
respondents in the intervention group states that they have asked
about thoughts of suicide, listened to the stories about suicide and
developed a safe-plan. 92 % of the intervention group states that
they fully or to some extent, have the expertise they need to be able
to provide suicide first aid. In comparison 42 % of the control group
states the same. The findings in our study support that the training
increases the helper’s ability to provide suicide first aid and that this
increased ability can be demonstrated more than a year after the
training has been completed.

suicidologi nr 3/2019

«I’M GOING TO WALK TO THE BRIDGE. If one person
smiles at me on the way, I will not jump». Setningen
stod skrevet i selvmordsbrevet til en ung mann som
hoppet fra Golden Gate Bridge i San Fransisco på 1970tallet (Friend, 2003). Den bærer i seg et håp om å bli sett
og å leve, og uttrykker den ambivalensen som kjennetegner mange som er i selvmordsfare (Shneidman, 1996;
2004).
Verdens helseorganisasjon (WHO) har over flere år
oppfordret land til å utarbeide nasjonale strategier og
handlingsplaner mot selvmord. Det anbefales å inkludere ulike selvmordsforebyggende tiltak i planene.
Formidling av kunnskap både til helse- og
sosialfaglige yrkesgrupper og andre som kan være
i posisjon til å oppdage faresignaler og gi den første
hjelpen til mennesker i selvmordsfare, er ett av tiltakene som anbefales (WHO, 2014). «Gatekeepertraining»
er den internasjonale betegnelsen for opplæring i å
oppdage faresignaler, spørre om selvmordstanker og gi
videre førstehjelp ved selvmordsfare (Isaac et al., 2009).
Det virker å være stor enighet i det internasjonale
forskningsmiljøet om at man skal stille direkte spørsmål
ved bekymring for selvmordstanker (Mathias, et al.,
2012; Gould et al., 2005; Mehlum, 2014). Spørsmålet om
selvmordstanker åpner muligheten for at personen som
har tanker om å ta sitt eget liv kan få videre hjelp. Mann
et al. (2005) konkluderer med at gatekeeper¬training
som selvmordsforebyggende tiltak synes å ha effekt,

og tiltaket anbefales. Zalsman et al. (2016) konkluderer
med at gatekeepertraining har god effekt på deltakernes
holdninger, kunnskap og tro på egne ferdigheter. De
etterlyser imidlertid mer forskning på effekten av slik
opplæring.
I forlengelsen av den første handlingsplanen mot
selvmord i Norge: «Prosjektplan og handlingsplan mot
selvmord 1994 – 1998» (Statens helsetilsyn, 1995) ble
det Canadiske kurset Applied Suicide Intervention
Skills Training, ASIST som er utviklet av LivingWorks,
tatt i bruk her i landet. To år etter, i år 2000, ble Vivat
selvmords¬forebygging opprettet som en landsdekkende organisasjon (Silvola, 2003). Vivat selvmordsforebygging har siden da hatt et kontraktsfestet
samarbeid med LivingWorks om å forvalte og å formidle
kurset i Norge. I Norge heter kurset Førstehjelp ved
selvmordsfare.
Vivat selvmordsforebygging er forankret i Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken, avdeling Fagutvikling forskning og utdanning.
Organisasjonen finansieres av Helsedirektoratet.
Fram til i dag har omlag 40 000 personer deltatt på
kurset Førstehjelp ved selvmordsfare i Norge (Vivat,
2019). På verdensbasis er kurset formidlet til over 1,5
millioner deltakere (LivingWorks, 2017).
Kommuner, organisasjoner og andre som ønsker
å arrangere kurset betaler en deltakeravgift til Vivat
(Vivat 2019). I 2015 bevilget Helsedirektoratet midler til
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kostnadsfrie kurs for 25 kommuner for å øke tilgjengeligheten til kurset og stimulere måloppnåelsen av tiltak 22
i daværende handlingsplan: «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017».
Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare/ASIST
«Førstehjelp ved selvmordsfare» er et standardisert og
manualbasert kurs på 15 timer som går over to påfølgende dager. Det ble utviklet i 1983 etter Rothmanns
Model for Research and Developement (Ramsey, 2004).
Harry Triandis (1973) sin «Theory of Interpersonal
behavior» ble brukt for å integrere holdningskomponenten i kurset. Kurset baserer seg på Knowles prinsipper for voksenopplæring og tar høyde for at deltakerne
har viktige bidrag med inn i kurset (Knowles, 1980).
Førstehjelp ved selvmordsfare har gjennomgått flere
revisjoner (Ramsey og Ramsey, 2013) internasjonalt og i
Norge. Siste revisjon ble avsluttet i 2014.
Førstehjelp ved selvmordsfare er en relasjonell
intervensjon som handler om å kunne gjenkjenne signaler på selvmordsfare og ved bekymring spørre direkte
om selvmordstanker. Videre innebærer førstehjelpen at
hjelperen lytter til historien bak selvmordstankene og
til mulige vendepunkt, støtter vendepunktet når det trer
fram og lager en plan sammen med den selvmordsnære,
for hvordan livet kan beskyttes mot selvmord her og
nå. Kurset vektlegger at andre hjelperessurser, slik som
fastlegen, bør inngå i planen (Lang, 2014; Tallaksen og
Lindmark, 2015).
Kurset gjennomføres i form av forelesninger, filmer,
diskusjoner og erfaringsutveksling. Kurset er prosessorientert der deltakerne arbeider mye i smågrupper
(Vivat, 2019). Under kurset får deltakerne mulighet til
å utforske sine egne holdninger til selvmord og sammenhengen mellom egne holdninger og utøvelsen av
førstehjelp ved selvmordsfare. Kurslederne formidler
kunnskap om selvmord og selvmordsatferd og viser en
modell for intervensjon. Det er satt av god tid til å øve
på bruk av intervensjonsmodellen gjennom forskjellige
øvelser og rollespill.
Målgruppe for kurset er både de med formelle
hjelperroller i samfunnet som sykepleiere, sosionomer,
barnevernspedagoger, vernepleiere og helsesykepleiere
og andre uten formelle hjelperroller som lærere, politi,
brann- og redningspersonell og frivillige (LivingWorks,
2017; Vivat, 2019).
Hva vet vi om kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»
som selvmordsforebyggende tiltak?
Flere internasjonale studier konkluderer med at
«Førstehjelp ved selvmordsfare» bidrar til å gi hjelpere
økt kunnskap og tro på egne ferdigheter til å intervenere ved selvmordsfare (Isaac et al., 2009; Smith et al.,
2014; Silva et al., 2016). Gould et al. (2013) gjennomførte
en randomisert kontrollert studie av samtaler mellom
innringere og krisetelefonvakter ved 17 krisetelefonsentraler i USA. De fant at innringere med selvmordstanker

Videre innebærer førstehjelpen at
hjelperen lytter til historien bak
selvmordstankene og til mulige
vendepunkt, støtter vendepunktet
når det trer fram og lager en plan
sammen med den selvmordsnære,
for hvordan livet kan beskyttes mot
selvmord her og nå.
som snakket med telefonvakter som hadde tatt kurset
følte seg mindre deprimerte, mindre suicidale, mindre
overveldet, og mer håpefulle etter samtalen enn
innringere som hadde snakket med telefonvakter som
ikke hadde kurset. Forskerne forklarte resultatene med
at telefonvaktene som hadde deltatt på kurset gjorde
gode førstehjelpsintervensjoner. En undersøkelse av
kursdeltakernes bruk av førstehjelpskompetansen viste
at deltakerne 6–9 måneder etter gjennomført kurs i
større grad oppdaget ungdommer i selvmordsfare, stilte
spørsmål om selvmordstanker og hjalp ungdommene
videre i hjelpeapparatet (Cynthia et al., 2017).
Erfaringer fra Norge
Det er gjennomført flere kvalitative studier og evalueringer av «Førstehjelp ved selvmordsfare» i Norge.
Disse studiene finner at kurset gir mot og trygghet
i samtaler om selvmordstanker og selvmord og at
hjelpere opplever seg bedre i stand til å intervenere og
gi førstehjelp ved selvmordsfare etter kurset (Tallaksen,
et al., 2013; Madsen og Tallaksen, 2017; Guttormsen et
al. 2003; Sosial- og Helsedirektoratet, 2007).
Det er ikke gjennomført kvantitative studier av hjelperes kompetanse etter å ha gjennomført «Førstehjelp ved
selvmordsfare» i Norge. Flere studier konkluderer med
behov for mer forskning på om kompetansen anvendes
etter gjennomført kurs, og om den varer over tid (Silva et
al., 2016; Cynthia et al., 2017; Isaak et al., 2009).
På bakgrunn av dette, ønsket vi i vår studie å belyse
følgende spørsmål:
• Har de som har deltatt på «Førstehjelp ved selvmordsfare» kompetanse til å fange opp faresignaler, spørre
om selvmordstanker og gi videre førstehjelp til mennesker i selvmordsfare?
• I hvilken grad anvender hjelperne førstehjelpskompetansen etter kurset?
• Er det forskjell på hjelpere som har deltatt på kurset
sammenlignet med hjelpere som ikke har deltatt på
kurset?

Metode
Populasjon og utvalg
Det er gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse.
Kommuner som arrangerte kostnadsfrie kurs for sine
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ansatte i perioden 2015–2016 og hadde ført opp deltakernes e-postadresser på påmeldingslistene, ble kontaktet med spørsmål om deltakelse i studien. Dette utgjorde
12 av 25 kommuner. Ti av kommunene ønsket å delta
og ble da inkludert i studien. Utvalget er demografisk
spredt på landets fem helseregioner og representerer
både bykommuner og kommuner på mindre steder.
En kontaktperson i hver kommune formidlet
e-postadressene til de som hadde deltatt på kurset. De
formidlet også e-postadressene til ansatte i kommunen fra tilsvarende eller liknende tjenester som ikke
hadde deltatt på kurset. Det ble til sammen sendt ut
500 invitasjoner per e-post den 22. mars 2017. Det ble
sendt invitasjoner til 228 personer som hadde deltatt på
kurset og til 272 personer fra tilsvarende eller liknende
tjenester, som vi antok at ikke hadde deltatt på kurset.
Respondentene som ikke svarte fikk en påminnelse
etter en, to og fire uker. Svarprosenten for kursdeltakerne (intervensjonsgruppa) var 59 %. For de som vi
antok at ikke hadde deltatt på kurset (kontrollgruppa),
var svarprosenten 53 %. I denne gruppa var det imidlertid 11 respondenter som oppga at de hadde deltatt på
kurset før 2015, og en som ikke husket når kurset ble
gjennomført. Disse valgte vi å inkludere i intervensjonsgruppa.
Pilotundersøkelse
Før spørreundersøkelsen ble distribuert, ble det gjennomført en pilottest. Dette gjorde vi for å avdekke
eventuelle tvetydige spørsmål og uklarheter og
dermed styrke undersøkelsens reliabilitet og validitet
(Johannessen et al., 2011). Fem personer med helse- og
sosialfaglig utdanning besvarte spørreskjemaet. På
bakgrunn av deres tilbakemeldinger foretok vi noen
mindre justeringer.
Kartlagte variabler
I denne studien kartla vi bakgrunnsvariablene;
kommunetilhørighet, alder, kjønn, rolle/jobb, om
selvmords-temaet var behandlet i respondentenes
utdanning, om de hadde deltatt på kurs om selvmord
eller intervensjon ved selvmordsfare, om de hadde
deltatt på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare og når
de eventuelt deltok på dette kurset. Vi kartla kunnskap
og holdninger ved å be respondentene ta stilling til
syv påstander om selvmord og selvmordsatferd. For
disse variablene brukte vi en sekspunkts Likert-skala
med svaralternativene: enig, delvis enig, hverken enig
eller uenig, delvis uenig, uenig (se tabell 1). Vi kartla
respondentenes evne til å fange opp faresignaler ved å
undersøke om de har opplevd bekymring for selvmordstanker og eventuelt hvor mange ganger. Videre kartla
vi hva respondentene gjorde da de opplevde bekymring for selvmordstanker. Her var det oppgitt elleve
forhåndsformulerte handlingsvalg og respondentene
kunne krysse av for flere. De kunne også velge å krysse
av for: «ingen av alternativene passer» og skrive med

frie ord hva de gjorde.
Vi kartla også om og eventuelt hvor mange
ganger respondentene hadde stilt spørsmål om
selvmordstanker og hva de gjorde ved bekreftede
selvmordstanker. Her var det også oppgitt elleve
forhåndsformulerte handlingsvalg, hvor respondentene
kunne krysse av for flere. De hadde også her anledning til å skrive inn alternative handlingsvalg med frie
ord. Siste variabel var ment å måle om respondentene
opplever å ha tilstrekkelig kompetanse til å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Her brukte vi fempunkts
Likert-skala med alternativene: Ja, i noe grad, I liten
grad, nei, vet ikke (figur 1).
Questback ble valgt som verktøy for distribusjon av
spørreskjemaet. Datasettet ble lastet inn i statistikkprogrammet R, versjon 3.4.1, for statistisk analyse.
Analyse
Vi gjennomførte deskriptive analyser. Vi testet for
signifikante forskjeller mellom intervensjonsgruppas
og kontrollgruppas verdier for de avhengige variablene.
Signifikansnivået ble satt til >0,05. Der spørsmålene i
spørreskjemaet ga variabler med rangordnede verdier
på en skala, brukte vi t-test. Vi brukte kji-kvadrattest
der spørsmålet hadde to mulige svaralternativ (Bjørndal
og Hofoss, 2014).
Forskningsetiske hensyn
Undersøkelsen er godkjent av Norsk senter for forskningsdata, NSD. Data ble samlet inn ved et elektronisk
anonymisert spørreskjema. I invitasjonen om å delta
i undersøkelsen fikk respondentene informasjon om
hvem som stod bak undersøkelsen, hvem som fikk invitasjon til å delta og om studiens formål. Respondentene
fikk videre informasjon om at undersøkelsen var
anonym, at det var frivillig å delta og om at dataene
som ble samlet inn ville bli behandlet konfidensielt.
Respondentene i spørreundersøkelsen kan ikke sies å
tilhøre en spesielt sårbar gruppe. Selvmord er imidlertid
et tema som berører mange mennesker. Derfor antok vi
at det blant respondentene er personer med erfaringer
knyttet til selvmord. Respondentene kunne selv velge
hvilke spørsmål de ønsket å svare på og når som helst
avbryte eller la være å svare. Når spørreskjemaet var
sendt inn, var det imidlertid ikke mulig å kalle svarene
tilbake.

Resultater
Deltakernes bakgrunn
I intervensjonsgruppa (N = 146) har alle deltatt på
kurset Førstehjelp ved selvmordsfare, 134 av disse
deltok på kurset i perioden 2015 – februar 2016. 11
respondenter oppga å ha deltatt på kurset før 2015,
mens en ikke husker når kurset ble gjennomført.
Kontrollgruppa (N =137) hadde ikke deltatt på kurset.
Respondentene i intervensjons¬gruppa og kon-
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Tabell 1
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Delvis
enig

Hverken enig
eller uenig

Delvis
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Uenig
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trollgruppa fordelte seg forholdsvis jevnt på variablene
alder, kjønn og rolle/jobb. Gjennomsnittsalderen blant
kursdeltakerne var 47 år, i kontrollgruppa 43 år. Blant
kursdeltakerne var 80 % kvinner og 20 % menn, mens
kontrollgruppa bestod av 70 % kvinner og 30 % menn.
Vi fant ingen signifikante forskjeller knyttet til kjønn.
Hovedvekten av respondentene i begge grupper hadde
helse- og sosialfaglig bakgrunn (intervensjonsgruppa
N=113, kontrollgruppa N=86), men også administrativt
ansatte (intervensjonsgruppa N=6, kontrollgruppa
N=14), lærere (intervensjonsgruppa N=7, kontrollgruppa
N=5, politi, ungdomsarbeidere, prester, og ansatte i
brann og redning (intervensjonsgruppa N=8, kontrollgruppa N=2), og andre som ikke tilhørte noen av disse
gruppene (intervensjonsgruppa N=12, kontrollgruppa
N=30) var representert i undersøkelsen.
71 % av kursdeltakerne oppga at de hadde fått
kunnskap om selvmord og/eller intervensjon ved
selvmordsfare gjennom utdanningen mot 54 % av kontrollgruppa. En analyse av variabelen «kunnskap gjennom utdanning» viste at denne variabelen i liten grad
endret gruppenes fordeling på de øvrige variablene.
Kompetanse til å oppdage
Tilnærmet hele utvalget, 97 % av kursdeltakerne og
91 % av kontrollgruppa, oppga å ha opplevd bekymring
for om et menneske har tanker om å ta sitt eget liv i
jobbsammenheng eller privat.
På spørsmålet: «Hvor mange ganger har du opplevd
bekymring for om et menneske har selvmordstanker?»
oppga 54 % av kursdeltakerne å ha opplevd bekymring
6 eller flere ganger, 34 % 1 – 5 ganger og 9 % svarte
«vet ikke». I kontrollgruppa oppga 37 % å ha opplevd
bekymring 6 eller flere ganger, 41 % 1 – 5 ganger og 13 %
svarte «vet ikke». Kursdeltakerne rapporterte altså å ha
opplevd bekymring flere ganger enn de i kontrollgruppa
(p = 0,009).
Kunnskap og holdninger
På spørsmål knyttet til kunnskap og holdninger, oppga
respondentene i begge grupper at de i høy grad var
uenige i påstandene: «Bare mennesker med visse
kjennetegn som tilhører en risikogruppe kan få tanker
om å ta sitt eget liv» og «De som har bestemt seg for å ta
sitt eget liv kan ikke hjelpes».
Det ble ikke målt signifikante forskjeller mellom
kursdeltakernes og kontrollgruppas gjennomsnittsverdier på disse to påstandene.
Vi fant imidlertid signifikante forskjeller mellom
gruppenes gjennomsnittsverdier knyttet til kunnskap
og holdninger ved fem andre påstander. 99 % av
kursdeltakerne var uenig eller delvis uenig i påstanden
«En bør unngå å snakke med mennesker som tenker
på selvmord om selvmords¬tankene» mot 92 % av
kontrollgruppa (gjennomsnittet for kursdeltakerne 1,05
og for kontrollgruppa 1,27, p = 0,003). 69 % av kursdeltakerne var enige eller delvis enige i påstanden «De

fleste som tenker på selvmord er usikre/ambivalente i
valget om å dø eller å leve» mot 51 % i kontrollgruppa
(gjennomsnittet for kursdeltakerne 3,84 og for kontrollgruppa 3,42, p = 0,002). 73 % av kursdeltakerne og 61 %
i kontrollgruppa var uenige eller delvis uenige i at «de
fleste selvmord skjer uten forvarsler» (gjennomsnittet
for kursdeltakerne 2,00 og for kontrollgruppa 2,24, p =
0,041). 75 % av kursdeltakerne og 63 % i kontrollgruppa
var uenige eller delvis uenige i at «mennesker som
snakker om å ta sitt eget liv, gjør det ikke» (gjennomsnittet for kursdeltakerne 1,78 og for kontrollgruppa
2,04, p = 0,012). Videre var 89 % av kursdeltakerne
uenige eller delvis uenige i påstanden «Dersom jeg spør
en jeg er bekymret for om han eller hun tenker på å ta
sitt eget liv, kan jeg komme til å sette vedkommende
på tanken», mot 74 % i kontrollgruppa (gjennomsnittet
for kursdeltakerne 1,38 og for kontrollgruppa 1,83, p>
0,0001).
Spørre om selvmordstanker
På spørsmål om hva respondentene gjorde ved bekymring for selvmordstanker fant vi at to alternativer fikk
flest svar. Dette var: «Jeg undersøkte og sjekket ut
signalene som hadde gjort meg bekymret. Så spurte jeg
direkte om selvmordstanker», 77 % for kursdeltakerne
og 58 % for kontrollgruppa (p = 0,001) og «Jeg spurte
direkte om vedkommende hadde selvmordstanker»,
64 % for kursdeltakerne og 43 % for kontrollgruppa
(p = 0,001).
På spørsmålet «Har du noen gang stilt en person
et direkte spørsmål om han/hun har selvmordstanker/
tanker om å ta sitt eget liv?», svarte 84 % av kursdeltakerne «ja» mot 67 % i kontrollgruppa (p = 0,003). Resultatet viser videre at kursdeltakerne oppga å ha spurt
om selvmordstanker flere ganger enn respondentene i
kontrollgruppa, 45 % av kursdeltakerne oppga å ha stilt
spørsmålet > 7 ganger mot 59 % i kontrollgruppa. Videre
oppga 45 % kursdeltakerne å ha stilt spørsmålet = < 7
ganger mot 29 % i kontrollgruppa. 10 % kursdeltakerne
og 13 % i kontrollgruppa krysset av for «vet ikke», (p =
0,021).
Hvis svaret var ja, hva da?
På spørsmålet «Hva gjorde du da du fikk vite om
selvmordstankene?» var det oppgitt elleve forhåndsformulerte svaralternativ hvor respondentene kunne
krysse av for flere. Det viste seg at de tre alternativene
flest krysset av for i begge grupper var: «Jeg lyttet
til personens historie om hva som lå til grunn for
selvmordstankene. Så hjalp jeg vedkommende med å
lage en plan for hvordan han/hun kunne beskytte sitt
eget liv». 66 % av kursdeltakerne krysset av for denne
variabelen mot 48 % i kontrollgruppa (p = 0,003).
47 % av kursdeltakerne og 36 % i kontrollgruppa
oppga at de «sjekket ut risiko ved å spørre om vedkommende hadde tenkt på metode, hadde forsøkt å ta
livet sitt tidligere, fikk hjelp for psykiske helseplager
eller rusa seg mer en vanlig. Så laget vi en plan for hva
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personen hadde behov for av hjelp for å beskytte livet
mot selvmord», (p =0,064). 53 % av kursdeltakerne og
46 % i kontrollgruppa (p = 0,303) svarte at «Jeg hjalp
vedkommende i kontakt med lege/legevakta for en
selvmords-¬risikovurdering».
Opplevelse av tilstrekkelig kompetanse
Siste variabel i spørreskjemaet var ment å måle
respondentenes opplevelse av førstehjelpskompetanse:
«Opplever du at du har den kompetansen du trenger
for å gi førstehjelp til mennesker i selvmordsfare?».
32 % av kursdeltakerne svarte «ja», mot 6 % i kontrollgruppa. 60 % av kursdeltakerne svarte «i noen grad»
mot 42 % i kontrollgruppa. 4 % av kursdeltakerne svarer
at de «i liten grad» opplever å ha den kompetansen de
trenger mot 26 % i kontrollgruppa. Videre har 3 % av
kursdeltakerne krysset av for «nei», mot 26 % i kontrollgruppa (gjennomsnittet for kursdeltakerne 4,13 og for
kontrollgruppa 2,77, p> 0,0001).

Diskusjon
Resultatene i denne studien indikerer at deltakerne
på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare har bedre
kunnskap om selvmord og selvmordsatferd, er mer
årvåkne for faresignaler knyttet til selvmordsfare og
oftere stiller direkte spørsmål om selvmordstanker,
sammenlignet med kommunalt ansatte uten kurset.
Når spørsmålet er stilt og selvmordstanker bekreftet
fant vi at gruppene med og uten kurset oppga å handle
forholdsvis likt. Signifikant flere med kurset oppga
imidlertid å ha lyttet til historien bak selvmordstankene og bidratt til å lage en plan for beskyttelse mot
selvmord. Hjelperne med kurset opplever i større grad
å ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi førstehjelp
ved selvmordsfare, sammenlignet med hjelperne uten
kurset.
Opplevd bekymring for selvmordstanker.
At nær alle hjelperne i begge grupper hadde opplevd
bekymring for selvmordstanker, gir en klar indikasjon
på at kompetanse om selvmord og intervensjon ved
selvmordsfare er av betydning for ansatte i kommunens
førstelinjetjeneste. Kursdeltagerne oppga imidlertid å
ha opplevd bekymring flere ganger enn hjelperne uten
kurset.
Kursdeltagerne var mer årvåkne for faresignaler,
noe som samsvarer med funn i studien til Cynthia et.
al (2017) hvor de fant en signifikant positiv endring i
respondentenes evne til å avdekke selvmordstanker
seks til ni måneder etter gjennomført kurs.
Økt årvåkenhet kan og tenkes å ha sammenheng
med hjelpernes kunnskap og holdninger. En betydelig overvekt av hjelperne med kurset Førstehjelp
ved selvmordsfare har kunnskap om at mange med
selvmordstanker er ambivalente i valget om å dø eller å
leve, om at mange sender ut faresignaler, og om at også

de som snakker om selvmord kan komme til å handle
på tanken.
Shneidman (1996; 2004) peker i sine arbeider både
på ambivalensen som kjennetegner mange i selvmordsfare og på faresignalene som ofte sendes ut i tiden før
selvmords-handlingen. Shneidman fremhever den positive betydningen kunnskap om disse forholdene kan ha
for hjelperes årvåkenhet og motivasjon til å gripe inn og
forsøke å hjelpe.
Dette funnet kan imidlertid ha andre forklaringer
som at hjelperne med kurset er mer i kontakt med
personer med selvmordstanker. Gjennomsnittsalderen
i denne gruppa var også noe høyere enn i gruppa uten
kurset og noen flere hadde helse og sosialfaglig utdanning. Disse faktorene kan ha virket inn på resultatet.
Å spørre direkte om selvmordstanker
I det internasjonale forskningsmiljøet virker det å
være bred enighet om at det beste en kan gjøre ved
bekymring for selvmordstanker er å stille spørsmålet
om selvmordstanker direkte til den en er bekymret for
(Mathias, et al., 2012; Gould et al., 2005; Mehlum, 2014).
Undersøkelsen avdekket signifikante forskjeller mellom
de to gruppene for alle de tre variablene som handlet
om å spørre om selvmordstanker. En betydelig overvekt
av hjelperne med kurset virket å være trygge på at de
ikke vil sette noen på tanken om å ta sitt eget liv ved å
stille spørsmålet om selvmordstanker. Kursets teorigrunnlag og design, som integrerer holdningsbevissthet, kunnskap og ferdighetstrening, kan også medvirke
til at vi i vår studie ser at hjelperne som har deltatt på
kurset Førstehjelp ved selvmordsfare rapporterer en økt
handlingskompetanse knyttet til å spørre direkte om
selvmordstanker. Resultatene korresponderer med funn
i studien til Cynthia et. al (2017).
Kursdeltakere lytter og lager en plan for beskyttelse
De to gruppene oppga å foreta forholdsvis like handlingsvalg etter bekreftede selvmordstanker. Resultatet
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tyder på at kurset i liten grad påvirker deltakernes
vurdering av når det er hensiktsmessig å henvise videre
til lege og legevakt for videre hjelp. En mulig forklaring
på dette kan være at hjelpere generelt i stor grad er
lært opp til å henvise videre når man opplever at egen
kompetanse ikke er tilstrekkelig. Hjelperne med kurset
Førstehjelp ved selvmordsfare ser imidlertid ut til å lytte
og bidra til å lage en plan for beskyttelse mot selvmord
i større grad enn hjelperne uten kurset. Dette kan
indikere at hjelperne anvender kompetansen fra kurset
i praksis. Dette samsvarer med studien til Gould et al.,
2013 som konkluderte med at hjelperne med kurset
gjorde gode førstehjelpintervensjoner.
Opplevd kompetanse
I denne studien rapporterte hjelperne som har deltatt
på «Førstehjelp ved selvmordsfare» at de i stor grad
opplever å ha den kompetansen de trenger til å kunne
gi førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Dette
er i samsvar med internasjonale studier som viser at
hjelpere som har deltatt på kurset får styrket kunnskap,
holdninger og tro på egne ferdigheter etter gjennomført kurs (Isaac et al., 2009; Smith et al., 2014; Silva et
al., 2016). Dette har man også funnet i norske studier
(Guttormsen et. al 2003; Tallaksen et.al 2013; Madsen
og Tallaksen 2017). Opplevelsen av å ha tilstrekkelig
kompetanse underbygges også av de øvrige funnene i
denne studien, der hjelperne oppgir å bruke førstehjelpskompetansen i praksis.
Styrker og svakheter ved studien
Utvalget sprer seg godt på bakgrunnsvariablene
og representerer førstehjelpskursets målgruppe.
Studien kan derfor sies å ha et representativt utvalg.
Det er videre en styrke at studien inkluderer både
en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe og at
spørreundersøkelsen ble gjennomført minst ett år etter
at respondentene i intervensjonsgruppa hadde deltatt
på kurset. Svarprosenten i undersøkelsen var 59 (n =
146) % for intervensjonsgruppa og 53 (n = 137) % for
kontrollgruppa, og må anses som god (Johannessen et
al., 2011).
Spørreundersøkelsen har tatt utgangspunkt i
kursets elementer, tidligere evalueringer og studier,
og det ble gjennomført pilotundersøkelse for å styrke
undersøkelsen. Det kan likevel være en svakhet at
formuleringene i spørsmålene og variablene kan
korrespondere med terminologien som brukes under
kurset Førstehjelp ved selvmordsfare i for stor grad.
En konsekvens kan være at kursdeltagerne, krysser av
for verdier og svaralternativer de husker er «riktige».
Atferds-variablene skiller ikke på adferd før og etter
kursdeltakelse. Førsteforfatter var med som kursleder
ved ett av kursene. Vi anser at dette har liten eller ingen
betydning for resultatene da undersøkelsen er gjennomført i forholdsvis lang tid etter kurset ble holdt.

Avslutning
Vår studie viser at en stor overvekt av hjelperne som
har deltatt på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare
har holdninger og kunnskap som gjør dem i stand til
å oppdage faresignaler, spørre om selvmordstanker
og gi videre førstehjelp til mennesker i selvmordsfare.
Studien viser at det er signifikante forskjeller knyttet til
holdninger, kunnskap og handlingskompetanse mellom
kursdeltakerne og de som ikke har deltatt på kurset.
Over 90 % av de som har deltatt på kurset opplever helt
eller i noen grad å ha den førstehjelpskompetansen de
trenger.
Selvmord er et komplekst samfunnsproblem som
må forebygges på flere områder og arenaer ved hjelp av
ulike tiltak. Vår studie samsvarer med forskning som
trekker frem gatekeepertraining og kurset Førstehjelp
ved selvmordsfare som et selvmordsforebyggende tiltak
som synes å ha effekt. Resultatene i studien underbygger således behovet for videre satsing på formidling av
kompetanse til å gi førstehjelp ved selvmordsfare.
Vi vil rette en stor takk til kontaktpersonene i
kommunene som gjorde det mulig å innhente dataene,
og til hver og en respondent som tok seg tid til å svare
på spørreundersøkelsen.
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FORFATTEREN STARTER MED å

fastslå at ingen er immune mot
selvmord og at vi alle, under gitte
omstendigheter, har potensialet for
selvmord i oss som en del av vår
psykologiske utrustning som mennesker. Han understreker dette ved
å dedikere boken til «the suicidal
person in all of us». Formålet med
å skrive boken er «to reveal the
psychological secrets of suicide, the
tricks our minds play on us when
we`re easy emotional prey» (s. 15).
Bering forøker å se selvmord
«innenfra» – fra det fenomenologiske perspektivet til den som
utfører selvmord. De omstendigheter som kan ligge til grunn når
noen tar livet av seg, synes utrolig
varierte; en kunne jo nesten si at
ethvert selvmord har sine egne
unike grunner. Det forfatteren
forsøker å gjøre er ut fra disse
forskjellige kontekstene å finne ut
hvilke fenomenologiske, subjektive og emosjonelle fellesnevnere
som kan være til stede, til tross
for pluraliteten i omstendigheter.
Fellesnevnerne er ifølge forfatteren
følelser sentrert rundt kjernefølelsen uutholdelig skam, slik
som synet på seg selv som verdiløs

og som en påkjenning for alle
rundt seg og for samfunnet. Ofte
involverer det også håpløshet og
meningsløshet, kombinert med høy
psykisk smerte. En smerte så sterk
at døden, selv med vår evolusjonsmessige, instinktive frykt for den,
fremstår som mindre byrdefull enn
livet. Det sier noe om smerten.
Bering trekker frem denne
litterære beskrivelsen av David
Foster Wallace, som tok sitt eget liv
46 år gammel i 2008 etter å ha slitt
med angstanfall og depresjon siden
skoledagene:
«The person in whom Its invisible
agony reaches a certain unendurable level will kill herself the same
way persons will eventually jump
from the window of a burning
high-rise. Make no mistake about
people who leap from burning
windows. Their terror of falling
from a great height is still just as
great as it would be for you or me
standing speculatively at the same
window checking out the view:
i.e. the fear of falling remains
a constant. The variable here is
the other terror; the fire`s flames:
when the flames get close enough,

falling to death becomes the
slightly less terrible of two terrors.
It`s not desiring the fall; it`s terror
of the flames. And yet nobody
down on the sidewalk, looking
up and yelling ‘Don’t’ and ‘Hang
on!’, can understand the jump. Not
really. You’d have to have personally been trapped and felt flames
to really understand a terror way
beyond falling» (s. 105–106).

Som bokens tittel indikerer ser
forfatteren selvmord som en
handling unik for mennesket.
Boken starter da også med en
tilbakevisning av forestillingene om
selvmord hos dyr, som forfatteren
enten analyserer som et utslag
av menneskets antropomorfiserende tolkninger, spektakulære
enkelthendelser hvor konteksten
er utelatt slik at dyrs adferd gir
inntrykk av en intendert død, eller
forvrengte eller fantasifulle fremstillinger i media eller i kunsten.
Det enkelteksempelet som er mest
referert i dag; skorpionen som når
den er omringet av flammer på alle
sider, angivelig retter sin dødelige
brodd mot sin egen nakke i et
slags «rasjonelt» selvmord, er uten
rot i virkeligheten (skorpioner er
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også immune mot sin egen gift).
Forestillingen grep om etter et
berømt dikt av Lord Byron, «The
Giaour» (1813), som innlevende
beskriver et slikt tenkt «skorpionselvmord».
Grunnen til at dette er så viktig
for forfatteren er at han ser de fenomenologiske fellesnevnerne for selvmord som skapt av menneskets særpregede, sosialt orienterte bevissthet
og unike forestillingsevne, knyttet
til evolusjonsmessig nyere hjernestrukturer. Denne bevisstheten gir
mennesket voldsomme fortrinn i
forhold til dyr; opplevelse av tid,
evnen til planlegging, hypoteseutprøving, kreativitet, og ikke
minst, mentalisering («theory of
mind»). Det siste vil si at vi har
evnen til å tenke oss til hva andre
angivelig tenker om oss, og til et
metanivå av dette; hva andre tenker
om det en tenker om hva de tenker
og så videre … Men, disse høyere
mentale funksjoner har også en
potensielt selvmordsfremkallende
underside, fordi de åpner opp for
nettopp de nevnte følelsesmessige
fellesnevnerne for selvmord, som
for eksempel skam; det å ha tapt
anseelse i andres øyne på en måte
som en oppfatter som uopprettelig
(mange ganger uten at det er det –
vi overvurderer konsekvent hvor
opptatt andre er av oss, mens de på
samme måte som oss er senter i sitt
eget univers).
Forfatteren beskriver videre
denne «baksiden» av vår mentaliseringsevne slik:
«Having a theory of mind is a
wonderful thing in that it allows
us to empathize with our fellow
earthlings. But it didn`t come
without some significant costs as
well. One of these is the terrible
burden of suicide bereavement.
Why, why, why? we ask after
such deaths. And all too often
there`s just no satisfying answer.
We`re deprived of the explanatory
catharsis we need so desperately»
(s. 29).

Forfatterens spesialområder
er sosial kognisjon, utviklings-

psykologi og evolusjonspsykologi,
og han henter ikke uventet de teoretiske bærebjelkene i sin forståelse
av selvmord fra disse områdene. De
følelsesmessige fellesnevnerne vi
har nevnt har sin genese i individets oppfattelse av det sosiale feltet
rundt seg (eller mangelen på det).
Forfatteren legger også spesiell vekt
på Roy Baumeisters innflytelsesrike
artikkel Suicide as Escape From Self
(1990) og analyserer dagboken til
en 17-åring som utførte selvmord
med utgangspunkt i stadiemodellen til Baumeister. Vi får også en
gjennomgang av smitteeffekter av

masjon om at en person har dødd
i selvmord i huset/hotellrommet
tidligere? Enn om en person er blitt
myrdet der? Eller dødd en naturlig
død av sykdom? Hvordan ville du
ha vurdert situasjonen dersom du
hadde vært utsatt for en alvorlig
ulykke og måtte ha en transplantasjon. Legen din kan velge mellom
organer fra helsemessig helt like
personer hvor en av dem er død ved
selvmord? All denne forskningen
viser at dersom en ikke kan være
uforpliktende politisk korrekt
på et overliggende plan, men må
foreta konkrete valg som angår en

Det siste vil si at vi har evnen til å tenke oss til
hva andre angivelig tenker om oss, og til et metanivå
av dette; hva andre tenker om det en tenker om
hva de tenker og så videre …
medieomtale som han utvider ved
å ta oss med inn i internettverdenen, noe som gir skremmende
perspektiver; den aktive propaganderingen av selvmord og detaljert
informasjon om selvmordsmetoder
som finnes på enkelte nettsider,
selvmord utført foran webkamera
med løpende kommunikasjon med
«følgere», selvmordspakter inngått
mellom fremmede på internett,
samt tankevekkende empiri om
søkeraktiviteten om selvmord
på Google etter visningen av den
kjente Nettflix-serien 13 Reasons
Why i mars 2017.
Forfatteren behandler også
forskning på stigma etter selvmord
som han trekker inn i sitt teoretiske
rammeverk; siden stigma handler
om andres oppfatning, vil det bidra
til økt suicidalitet idet det blir en
viktig del av skammens psykologi.
Bering referer i denne sammenheng tankevekkende forskning om
stigma og selvmord som indikerer
hvor resistent dette er til tross for
vedvarende holdnings- og informasjonskampanjer. Hva ville du ha
tenkt dersom du skulle kjøpe et hus
eller leie et hotellrom og får infor-

selv, kommer selvmord ut med det
desidert største stigmaet relativt til
andre dødsfall.
La det være sagt med en
gang; dette er en innertier av en
bok. For det første har forfatterens perspektiv på selvmord stor
forklaringsverdi, og han begrunner
dette med et panoramisk teoretisk
blikk kombinert med bredspektret
empirisk forskning. Som om ikke
dette var nok gjøres fremstillingen
levende av illustrerende anekdoter
fra nyhetsbildet, kasushistorier, og
episoder fra forfatterens eget liv. På
toppen av dette får vi så et kreativt
språk og en god del humor. A Very
Human Ending. How suicide haunts
our species kan trygt anbefales for
alle. Selv om en skulle kjenne noe
av forskningen fra før er fremstillingen så god at boken av den
grunn alene er verd innsatsen.
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Nøkkelen
Jeg skulle så gjerne funnet nøkkelen til hjertet mitt
Det som ble låst da du døde.
Jeg har lett overalt
I flere menn, i byer rundt i Europa:
Roma, Praha, Barcelona, Amsterdam, Nice og Berlin.
Jeg fant den kanskje i Berlin, men ble redd og reiste uten å ta den opp
Akkurat nå tror at jeg har funnet den, men tør ikke bruke den
Tenk om den er feil og ikke helt passer i låsen?
Eller det som verre er: at det er den rette
Er jeg i stand til å takle det etter alle disse årene alene?
Hva vil jeg finne der inne i det avlåste hjertet?
Er der mer glede igjen, tro?
Tør jeg ta den sjansen?
Lisen Brynie
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