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Kjære leser
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redaktør

MAN OVERDRIVER NOK IKKE ved å konstatere
at det siste halvåret har vært noe helt utenom
det vanlige. Nærmest over natten måtte vi
tilpasse oss drastiske endringer i hvordan
vi arbeider, lever, tenker og samhandler.
Vår hverdag ble med ett slag forandret på
grunnleggende måter. Ingen har sluppet
helt unna pandemien og dens konsekvenser;
ingen land og ingen enkeltmennesker, og
ingen vet i skrivende
stund hvordan situasjonen vil utvikle seg.
Vår hverdag
Noen er hardt rammet
ble med ett slag
også her i Norge, og
pandemien har krevd
forandret på
menneskeliv også her,
grunnleggende
men tross alt vil de
måter.
fleste av oss ha grunn
til å være glad for å
leve i en del av verden
der vi har et helsevesen for alle som takler
mange av utfordringene, politikere som tar
nødvendige grep og en tillit i samfunnet som
virker samlende og mobiliserende. Likevel
vet vi at arbeidsledigheten er rekordhøy
også her. Mange næringer er i dyp krise.
Sårbare grupper har fått det vanskeligere.
Mange som fra før var sosialt isolerte har blitt
enda mer isolerte. Nivået av symptomer på
angst og depresjon har økt i befolkningen,

mens behandlingstjenester har hatt redusert
kapasitet. Alt dette er faktorer som vi vet
kan øke forekomsten av selvmord i befolkningen. Men om dette virkelig blir resultatet
vet vi lite om. Faktisk tror vi at krisen på
kort sikt kan føre til økt samhold og sosial
integrasjon i befolkningen og derigjennom en
redusert forekomst av selvmord. Men frykt,
selvisolasjon og sosial distansering kan også
forverre psykiske lidelser og medføre økt
risiko i sårbare grupper. Over lengre tid, når
og hvis de mange negative psykososiale og
sosioøkonomiske effektene slår sterkere inn,
vil forekomsten av selvmord kunne øke. Mye
vil avhenge av hvilke forebyggende tiltak som
settes inn for å redusere effektene av slike
faktorer. Helsemyndighetene har iverksatt
flere viktige tiltak og de har mobilisert sine
samarbeidspartnere og sine kompetansestrukturer. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har fulgt opp og
har i likhet med en rekke andre instanser
iverksatt tiltak for å gjøre hjelpetiltak mer
tilgjengelige og for å opprettholde utdanningstilbud og bistand til helsepersonell som er
sentrale i arbeidet med å forebygge selvmord.
Både i dette nummeret av Suicidologi og på
www.selvmord.no vil du finne informasjon
om disse ressursene dersom du trenger dem
i ditt arbeid.
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Kan sykdomsforebyggende tiltak for
leger påvirke risikofaktorer for suicid?
Av Karin Isaksson Rø

SAMMENDRAG

Høye suicidrater blant leger og internasjonale rapporter om utbrenthet, depressive plager og alkoholbruk førte til en bekymring for
norske legers helse, med mulige konsekvenser for legene selv og for
pasientbehandlingen. Studier av legers helse ble initiert og sykdomsforebyggende tiltak ble opprettet med mål om å forebygge psykiske
plager, der suicid var en ytterst mulig konsekvens. Da prevalensen
av suicid er lav, er det viktig å studere tiltakenes påvirkning på risikofaktorer for suicid. Fem ulike sykdomsforebyggende tiltak for leger
presenteres: Legeforskningsinstituttet (LEFO), Støttekollegaordningen,
Ressurssenteret Villa Sana, Lege-for-lege-ordningen og et tilbud
for leger med rusproblemer. Studier av tiltakene indikerer at de har
betydning for risikofaktorer for suicid, som depressive symptomer,
utbrenthet og hjelpsøking. Dette kan ha betydning for gruppen av leger
som direkte oppsøker tiltakene, men også for en holdningsendring i
profesjonen mot å i større grad kunne søke hjelp ved behov. Behov for
en kombinasjon av organisatoriske og forebyggende tiltak diskuteres.
ABSTRACT

High suicide rates among doctors and international reports of burnout,
depressive symptoms and alcohol use led to a concern for Norwegian
doctors’ health, with possible consequences for the doctors themselves
and for patient treatment. Studies of doctors’ health were initiated and
preventive measures were established with the aim of preventing mental
illness, where suicide was an ultimate consequence. As the prevalence
of suicide is low, it is important to study the impact of the measures on
risk factors for suicide. Five different preventive interventions for doctors
are presented: Institute for Studies of the Medical Profession-LEFO, a
Peer-Support Scheme, the Resource Centre Villa Sana, the Doctor-forDoctors scheme and a Scheme for doctors with substance abuse problems. Studies of the measures indicate that they can impact risk factors
for suicide, such as depressive symptoms, burnout and help-seeking.
This can be important for the group of doctors who avail themselves of the
interventions, but also for a change of attitude in the profession generally
towards more easily seeking help if needed. The need for a combination of
organizational and individually oriented preventive measures is discussed.

LEGERS PSYKISKE HELSE har betydning
både for legene selv og for pasientbehandlingen (Baathe et al., 2019; Casalino
& Crosson, 2015; Panagioti et al., 2018;
Wallace et al., 2009). Høyere suicidrater
blant leger enn i befolkningen har vært
en viktig motivasjon for studier av legers
psykiske helse og opprettelse av sykdomsforebyggende tiltak for leger.
Internasjonale rapporter om høye
suicidrater blant leger, høy andel leger
med arbeidsrelatert stress og utbrenthet,
bekymringsfull forekomst av depressivitet og av alkoholbruk samt lav grad
av hjelpsøking førte på 1980-tallet til en
bekymring for norske legers psykiske
helse (Rutle et al., 1988), og bekymring
for suicid som den alvorligste konsekvensen av dette.
For å få vite hvordan situasjonen var
blant norske leger ble det tatt initiativ til
studier av legers helse, arbeidsforhold og
dødsårsaker (Aasland, 1995), og Legeforeningen opprettet flere sykdomsforebyggende tiltak for leger.
Også i Norge fant man høyere
suicidrater blant leger enn i flere andre
yrkesgrupper (Aasland et al., 2001). Fra
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1960 til 2000 var det 111 registrerte suicid blant leger i
Norge, hvorav 13 var blant kvinnelige leger (Hem et al.,
2005). Fra 1960 til 1989 fant man en initial økning og så
avflating av suicidratene for mannlige leger, mens det
for kvinner var for lite totalt antall suicid til å kunne
analysere trender (Aasland et al., 2001). I tråd med
lignende endringer i befolkningen ble suicidratene blant
leger noe redusert på 1990-tallet. Mannlige leger hadde
da en rate på 34,3 per 100 000 personår, sammenlignet med 24,9 for alle menn. Blant kvinnelige leger var
raten 16,1/100 000 personår sammenlignet med 8,6
for kvinner generelt (Hem et al., 2005). Suicidratene i
befolkningene i de nordiske land varierer både mellom
land og over tid. På begynnelsen av 2000-tallet var de
dobbelt så høye i Finland og Danmark som i Norge,
med Sverige et sted midt imellom (Hem et al., 2000).
Likevel var suicidratene blant leger i de ulike nordiske
landene omtrent like høye (Hawton et al., 2011; Hem et
al., 2000; Lindeman et al., 1997). Profesjonell identitet
og arbeidssituasjon for leger på tvers av land kan i dette
henseende bety mer enn nasjonal tilhørighet (Hem et
al., 2000).
I absolutte tall er det færre kvinnelige suicid enn
mannlige både blant leger og i befolkningen. Men de
relative suicidratene for kvinnelige leger sammenlignet
med kvinner i befolkningen har vært høyere enn for
mannlige leger sammenlignet med menn i befolkningen. Dette har vært diskutert å kunne ha sammenheng

med at kvinnelige leger var i minoritet og at det var
krevende å måtte hevde seg i et mannlig arbeidsmiljø
(Hem et al., 2005). Dette kan endre seg når kvinner nå
er i flertall blant yrkesaktive leger.
Blant leger i Norge var det altså i gjennomsnitt i
underkant av 3 registrerte suicid per år i perioden 19692000 (det kan være mørketall i forhold til registrering
av suicid som dødsårsak). Det ville derfor trenges store
studier og lang observasjonstid for eventuelt å kunne
studere effekter av forebyggende tiltak på suicid.
Endringer i mulige risikofaktorer for suicid eller for
suicidtanker/-planer blant leger kan lettere studeres.
I det videre diskuteres først noen studier som har
undersøkt slike risikofaktorer for suicid blant leger. Deretter følger en presentasjon av sykdomsforebyggende
tiltak for leger i Norge som ble opprettet i forlengelsen
av bekymringen for legers psykiske helse, der suicid ble
sett på som en ytterst mulig konsekvens. Studier som
har undersøkt tiltakenes betydning for legers helse og
velvære presenteres med særskilt vekt på endringer i
faktorer som er identifisert som risikofaktorer for suicid.
Til slutt diskuteres mulig betydning av de sykdomsforebyggende tiltakene på risikofaktorer for suicid blant
norske leger, og behov for tiltak fremover.
Risikofaktorer for suicid blant leger
Det er usikkerhet knyttet til årsakene til suicid. Flere
studier undersøker risikofaktorer for suicidtanker
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og suicidforsøk, men hva som fører fra suicidtanker
til gjennomførte suicid er usikkert. I en studie fra
1993 blant norske leger var depresjon, det å ikke leve
i en parrelasjon og å være kvinne assosiert med økt
risiko for suicidtanker og -planer (Hem et al., 2000).
Suicidtankene ble av legene selv primært assosiert med
personlige problemer (ca. 60 %), familierelaterte problemer (ca. 45 %) og jobbrelaterte problemer (ca. 30 %).
Også blant unge norske leger er depressivitet funnet å
være en viktig prediktor for suicidtanker (Tyssen et al.,
2004). I en senere studie fra 2010 på et representativt

Utbrenthet, som følge av langvarig
arbeidsrelatert stress og/eller stress
i skjæringspunktet mellom jobb og
hjemmet, er en form for psykisk
uhelse som er blitt målt i mange
studier av leger.

utvalg av norske leger fant man at egenrapportert dårlig
helse, høyt nivå av psykososialt arbeidsrelatert stress
og lavt subjektivt velvære var assosiert med alvorlige
suicidtanker (Rosta & Aasland, 2013a). I denne studien
fant man ikke kjønnsforskjeller.
Utbrenthet, som følge av langvarig arbeidsrelatert
stress og/eller stress i skjæringspunktet mellom jobb og
hjemmet, er en form for psykisk uhelse som er blitt målt
i mange studier av leger. Utbrenthet, slik det vanligvis
defineres med Maslachs Burnout Inventory, har ikke
en direkte klinisk relevans, men emosjonell utmattelse, som ofte fremholdes som hoveddimensjonen av
utbrenthet har delt varians med depresjon (Schaufeli &
Buunk, 2003). Langtkommen utbrenthet kan resultere i
depressive symptomer (Glass et al., 1993) og depressive
symptomer er vist å øke risikoen for utbrenthet (West
et al., 2006). Suicidtanker er funnet å være mer hyppige
blant leger med høy grad av utbrenthet enn hos dem
med lav grad (van der Heijden et al., 2008).
Mulige risikofaktorer for suicid er også blitt
undersøkt ved såkalt psykologisk autopsimetode med
intervjuer og gransking av sykejournaler og andre
dokumenter i etterkant av gjennomførte suicid.
Blant leger som hadde tatt sitt liv i Storbritannia
fant man, liksom tidligere studier har vist, høy forekomst av depresjon og medikament- eller alkoholavhengighet (Hawton et al., 2004). I en dansk studie av suicid
blant leger fra 1981-2006 fant man imidlertid ingen
sammenheng mellom risiko for suicid blant leger og
tidligere kontakt med psykiatrisk behandling (Hawton
et al., 2011). Dette kan henge sammen med manglende
hjelpsøking blant leger, noe man har funnet i flere

studier blant leger. I en studie fra 2013 rapporterte
87 % av norske leger at de gikk på jobb med «plager
som de ville ha sykmeldt sine pasienter for» (Sendén
et al., 2013). Finske leger som hadde tatt sitt liv hadde
ofte valgt selvmedisinering for sine plager i stedet for å
søke medisinsk hjelp (Lindeman et al., 1998). Særlig for
psykiske plager og rusproblemer er terskelen for å søke
hjelp høy blant leger.
Blant danske leger som hadde tatt sitt liv fant man
at flesteparten hadde hatt betydelige jobbrelaterte
problemer; noen hadde relasjonsproblemer og andre
hadde økonomiske problemer (Hawton et al., 2011). Det
var vanlig med problemer på flere arenaer samtidig. I en
studie fra USA fant man oftere arbeidsrelaterte problemer blant leger som hadde tatt sitt liv enn blant andre
yrkesgrupper (Gold et al., 2013).
Trusler mot opplevelse av den profesjonelle
identiteten ved fysisk og psykisk sykdom eller jobbrelaterte problemer ble funnet å være en risikofaktor for
suicid blant finske leger (Lindeman et al., 1998). Mange
leger har en personlighet med perfeksjonistiske trekk
ofte med høy forventning til egen prestasjon (Tyssen,
2019). Profesjonell identitet kan oppleves truet når leger
for eksempel er blitt ansvarlige for feilbehandling av
pasienter eller andre uheldige pasientforløp. Den økte
forekomsten av suicid blant eldre leger (>60 år), til forskjell fra i øvrig befolkning, kan også ha sammenheng
med tap av legeidentitet ved pensjonering eller sykdom
(Hem et al., 2005).
I en litteraturgjennomgang finner Retterstøl at
behandling, både med kontakt, støtte, samtaler og med
adekvat medisinering, blant annet med antidepressiva,
er suicidforebyggende (Retterstøl, 2015). I Norge har
man ikke funnet høyere forekomst av depressive
plager (Tyssen, 2019), bruk av alkohol og rusmidler
(Rosta & Aasland, 2013b), eller suicidtanker (Rosta &
Aasland, 2013a) blant leger enn blant profesjoner med
sammenlignbar utdanning eller i befolkningen. Men
tendensen blant leger til ikke å søke hjelp gjør at det
er viktig å legge til rette for at leger med denne type
plager på en enkel måte kan komme i kontakt med
støtte og behandling. I henhold til studier diskutert
ovenfor vil det også være viktig med forebygging av
uhelse ved å fokusere på arbeidssituasjon og på den
profesjonelle identiteten.
Tilgang til, og kunnskap om, medikamenter som
suicidmetode er pekt på som en mulig årsak til at det er
flere fullførte suicid blant leger enn i andre yrkesgrupper (Aasland, 2013; Hawton et al., 2011). Blant danske
leger var det særlig høy andel av kvinner som brukte
medikamenter som suicidmetode (75 %). Blant mannlige leger hadde halvparten brukt andre metoder, som
henging og skytevåpen (Hawton et al., 2011). Også i en
amerikansk studie hadde leger i stor grad brukt skytevåpen som metode (Gold et al., 2013). Det kan tyde på at
lett tilgang til medikamenter ikke alene kan forklare de
høyere suicidtallene blant leger.
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Forebyggende tiltak for leger i Norge
På 1980-tallet var det en diskusjon om i hvor stor grad
utbrenthet og psykiske plager, økt forekomst av suicid
og manglende hjelpsøking forekom blant norske leger,
og hvorvidt det i så fall var profesjonsforeningens
ansvar å ta vare på og behandle kolleger ved å opprette
spesialiserte hjelpetilbud (Isaksson Rø, 2014). Leger,
som andre innbyggere i Norge, har lovfestet rett til
helsehjelp. Utover dette oppfordrer de etiske reglene
for leger legeprofesjonen til å ta et ansvar for å «hjelpe,
veilede og råde kolleger» samt «tilby hjelp ved sykdom
eller rusmiddelbruk». Leger skal også «ta vare på sin
egen helse» (NMA, 1961, kap. 2 §2-3).
I tråd med de etiske retningslinjene, og etter innspill
fra et utvalg ledet av Olaf Rutle (Rutle et al., 1988),
begynte man først med en utprøving av lokale støttetiltak. Etter en evaluering i 1992 ble disse videreført og
Legeforeningen opprettet fire sykdomsforebyggende
tiltak relatert til legehelse på 1990-tallet. Ytterligere ett
tilbud ble opprettet i 2019.
De forebyggende tiltakene skulle gi økt kunnskap
om norske legers helsesituasjon samt tilby lavterskeltilbud for å hjelpe leger til å oppsøke støtte og/eller
behandling i tide slik at alvorlige konsekvenser for både
legene og deres pasienter kunne unngås. Man ønsket å
redusere risiko for alvorlig fysisk og psykisk sykdom,
med suicid som en ytterst konsekvens, samt risiko for
suboptimal behandling av pasienter. Beskrivelse av
tiltakene og kontaktinformasjon finnes lett tilgjengelig
for leger på https://www.legeforeningen.no/om-oss/
helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/. Tiltakene er i stor grad finansiert av et fond:
Sykehjelps- og Pensjonsordningen for leger. Forebyggende tiltak skal begrense eller hindre en uønsket
utvikling og kan deles inn i ulike nivåer (Caplan, 1964).
Primærforebyggende tiltak skal forhindre at et problem
oppstår i en gruppe/befolkning. Sekundærforebygging
skal hindre fortsettelse eller forverring av et allerede
eksisterende problem i definerte grupper eller hos individer, og tertiærforebygging skal motvirke forverring
og begrense negative konsekvenser av problemer eller
symptomer. For psykisk helse er grenseoppgangene
mellom sekundær og tertiær forebygging flytende, og
de overlapper også med behandling og strategier for
å unngå tilbakefall. Tilbudene for leger dekker alle tre
nivåer av forebygging.
Legeforskningsinstituttet (LEFO)
For å få kunnskap om legers helse og arbeidssituasjon i Norge ble forskningsprosjektet
«Legekårsundersøkelsen» initiert i 1993 (Aasland &
Falkum, 1994), og er siden fulgt opp med regelmessige
spørreundersøkelser til et representativt panel av
drøyt 2000 leger. Dette gir pålitelige data som viser
endringer over tid i legers helse, livskvalitet og atferd
og undersøker hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god

profesjonsutøvelse, holdninger, etikk og prioritering
(se www.lefo.no). Dette er en kunnskapsbase som ulike
aktører (individuelle leger og legegrupper, sykehus,
kommuner, Sykehjelps- og pensjonsordningen,
Legeforeningen) kan bruke ved planlegging av tiltak og
organisatoriske endringsprosesser i helsetjenesten, og
som på den måten kan bidra til primær sykdomsforebygging.
To støtteordninger for leger
Legeforeningen opprettet to støtteordninger som skal
være rådgivende og veiledende for leger og medisinstudenter som ønsker kollegial støtte. Det tilstrebes en lav
terskel for kontakt ved at legen enkelt kan henvende
seg på mail eller telefon uten henvisning, samtalene
er helt konfidensielle og er gratis for den som søker
hjelp (tapt arbeidsfortjeneste kompenseres ikke).
Støttetilbudene er ikke definert som behandling og det
skrives ikke journal. Ordningene kan hovedsakelig
forstås som sekundær- og tertiærforebyggende tiltak,
selv om slike individuelle tiltak også kan ha primærforebyggende sider (Falkum, 2003).
(i) Støttekollegaordningen: «I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd
og veiledning» (Den Norske Legeforening, 2018).
Støttekolleger er erfarne leger, oppnevnte for hvert
fylke av de lokale fylkesforeningene, til å bistå kolleger
som trenger støtte. Det er drøyt 90 støttekolleger i
Norge og de er organisert slik at de skal være geografisk lett tilgjengelige for de fleste leger. Ordningen er
beskrevet som et «organisert medmenneskelig hjelpetiltak» (Isaksson Rø & Aasland, 2016).
Støttekollegene tilbyr hver kollega som søker hjelp
inntil tre samtaler; den første innen få dager etter at
den hjelpesøkende har tatt kontakt. Hvert år kontaktes
støttekollegaordningen av ca. 100 leger.
(i) Ressurssenteret Villa Sana: For å gi mulighet for å søke
hjelp uten tilknytning til sammenhengen hvor man bor
og jobber, ble et sentralt støttetiltak, Ressurssenteret
Villa Sana, opprettet ved Modum Bad, Vikersund.
Målsettingen med tiltaket er å fremme helse og livskvalitet, styrke bevissthet og identitet i yrkesrollen samt
forebygge utbrenthet ved å øke evnen til selvomsorg og
hjelpsøking for egen helse. Senteret tilbyr rådgivningssamtaler for individer eller par over en dag (5-6 timer)
og ukeskurs for grupper av kolleger over fem dager.
Det tilbys kurs både for enkeltleger og for par (Rø et
al., 2007). Antall deltakere i rådgivning og kurs har økt
årlig, og er nå over 300 per år.
Lege-for-lege-ordning
Ved å rekruttere og utdanne allmennpraktikere (og
noen spesialister) med særlig interesse for behandling
av kolleger, ønsket man å senke terskelen for leger
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til å oppsøke behandling i den vanlige helsetjenesten.
Her tilbys leger behandling der det på vanlig måte
føres journal og brukes egenandel. Tiltaket kan forstås
som tertiærforebyggende/behandlende. I forbindelse
med innføring av fastlegeordningen gikk man bort fra
ordningen i halvparten av landets fylker.
Tilbud for leger med rusproblemer
Leger med rusproblemer har i liten grad søkt seg til
støtteordningene eller annen behandling og i 2019 ble
det opprettet et lavterskeltilbud ved Trasoppklinikken
i Oslo. Leger med rusproblemer kan henvises eller ta
direkte kontakt og få tilbud om inntil fem samtaler ved
denne klinikken. I løpet av de første samtalene tas det
stilling til om noen støttesamtaler og råd er tilstrekkelig,
eller om en formell behandling skal initieres. Behandler
ved Trasoppklinikken kan henvise til behandling ved
egen klinikk eller et annet sted i landet.
Studier av sykdomsforebyggende tilbud for leger
Det er gjort noen studier av de to norske støtteordningene for leger. Disse vil kort beskrives her, med
vekt på betydning for mulige risikofaktorer for suicid.
Ytterligere studier som er påbegynt nevnes.
Treårs oppfølgingssstudie av leger som søkte hjelp
ved Ressurssenteret Villa Sana
I en oppfølgingsundersøkelse ble 227 (117 kvinner og
110 menn) av 242 leger (93 %) som hadde søkt hjelp ved

Ressurssenteret Villa Sana i perioden august 2003-juli
2005 fulgt i en treårsperiode etter kontakt med senteret
(Isaksson Rø et al., 2007). Ved ett- og treårsoppfølgingen
var det 81 % deltakelse (Isaksson Rø et al., 2008; Rø, 2010).
Resultatene tydet på at støttetilbudet nådde leger
som var i behov av hjelp (Isaksson Rø et al., 2007). En
større andel (49 %, 95 % KI 43-56) av studiedeltakerne
hadde høy grad av utmattelse, en dimensjon av utbrenthet, enn norske leger generelt (25 %, 95 % KI 22-28).
Blant de hjelpsøkende legene hadde 73 % (95 % KI 64-81)
av både kvinner og menn et behandlingstrengende nivå
av depressivitet og angst, sammenlignet med 14 % (95 %
KI 12–17) av mannlige leger og 18 % (95 % KI 14–22) av
kvinnelige leger i Norge.
Studiedeltakerne rapporterte signifikant mer jobbstress enn norske leger generelt, og 21 % (95 % KI 15-26)
av deltakerne hadde noen gang alvorlig overveid og
planlagt suicid. Tilsvarende tall for norske leger generelt
er 10 % (95 % KI 8-12). Samtidig som resultatene tydet
på at terskelen for å søke hjelp ved Ressurssenteret
var lavere enn for å søke hjelp i helsetjenesten, hadde
likevel mange ventet lenge før de tok kontakt, og 50 %
av studiedeltakerne oppgav at de hadde blitt oppfordret
til å søke hjelp av en kollega, partner eller andre.
Ett år etter kontakten med Villa Sana hadde deltakerne signifikant bedring i symptomer på utmattelse,
arbeidsrelatert stress og depresjon og angst (Isaksson
Rø et al., 2008). Flere enn halvparten av legene (53 %)
hadde gjennom året etter kontakten med Villa Sana
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oppsøkt samtalebehandling. Andelen sykmeldte økte i
en periode etter kontakten med Ressurssenteret, men
ved ettårsoppfølgingen var de aller fleste deltakerne
tilbake i jobb. Reduksjon i arbeidstid etter kontakten
med Villa Sana predikerte bedringen i symptomer på
utmattelse. Resultatene kan tyde på at både råd om
behandling, sykmelding og det å motta samtalebehandling, samt vurdering av endringer i arbeidssituasjon,
var viktige faktorer for å oppnå bedring.
Resultatene viste at bedringen i utmattelsessymptomer og jobbstress holdt seg også ved treårsoppfølgingen av studiedeltakerne (Isaksson Rø, 2010).
En reduksjon både etter ett og tre år i bruk av såkalt
emosjonsfokuserte mestringsstrategier (som over tid
øker risiko for slitenhet), samt bedringen i jobbstress så
ut å være sterkest assosiert med bedring i symptomer
på utmattelse (utbrenthet).
Lengden av heltidssykmelding etter kontakten med
Villa Sana var en selvstendig prediktor for bedringen
i utmattelse (utbrenthet) etter 3 år (Isaksson Rø et al.,
2012). Leger er lite sykmeldt, muligens for lite siden en
stor andel går på jobb med plager de ville sykmeldt sine
pasienter for. Denne studien viser at sykmelding kan
være viktig for å forebygge utbrenthet på sikt.
Det er viktig å minne om at dette er en naturalistisk studie uten kontrollgruppe, noe som medfører at
man ikke kan vite om endringene som beskrives kan
attribueres til intervensjonen og tiltak gjort i etterkant
av denne eller til en spontan bedring (regression toward
the mean). En nylig publisert randomisert kontrollert
studie fra USA viser dog lignende resultater. Etter
individuell profesjonell veiledning av deltakerne i intervensjonsgruppen fikk leger klar bedring av utbrenthet,
bedre opplevd livskvalitet og økt motstandsdyktighet
etter seks måneder, mot ingen endring eller forverrelse
i kontrollgruppen (Dyrbye et al., 2019).
Kvalitativ studie av Støttekollegaordningen
Fra august 2011 til juni 2012 ble 14 fokusgruppeintervjuer med totalt 61 støttekollegaer gjennomført for å
undersøke støttekollegaenes syn på nytteverdien av
ordningen (Isaksson Rø & Aasland, 2016).
Støttekollegene beskrev lett tilgjengelighet for
hjelpsøkende leger, raskt tilbud med inntil tre samtaler,
stor grad av konfidensialitet og uformell kontakt som
viktige rammer for at de hjelpsøkende legene oppfattet
terskelen lav nok til å søke støtte.
Støttekollegene beskrev sin funksjon som lyttende
og støttende, og at de ved behov fremmer behandling i
helsetjenesten for leger som søker hjelp.
Oppsummert fremholdt støttekollegene tre avgjørende nytteverdier: Ordningen er holdningsskapende
ved å legitimere hjelpsøking i en yrkesgruppe som har
opplevd det vanskelig å søke hjelp. Den er en beredskapsordning som raskt kan gi tilbud om samtale og gi trygghet om at man kan få hjelp, hvilket er forebyggende i
seg selv. Ordningen er også avlastende ved å bidra til å

senke den høye terskelen mange leger opplever for å
søke nødvendig behandling. En støttekollega uttrykket
det slik «Ja, det er jo det viktigste, å få en bevissthet på
at det går an å snakke med noen, det går an å få hjelp,
du behøver ikke sitte alene.»
Resultatene pekte også på et mulig dilemma mellom
ordningens uformelle rådgivning og støtte til den
enkelte legen og et samtidig ansvar for sikkerhet, for
eksempel hvis legen som søkte hjelp var akutt suicidal
(Isaksson Rø et al., 2016). Disse hensynene kan noen
ganger være i konflikt med hverandre.
Pågående studier av helseforebyggende tiltak
Det pågår for tiden en ny treårsoppfølgingsstudie av
leger som har oppsøkt Ressurssenteret Villa Sana, der
mange av de samme faktorene som i studien beskrevet
ovenfor studeres.
Det pågår også en kvalitativ studie av hvorfor leger
søker hjelp og hvilke endringer som gjøres og oppleves
etter en slik kontakt. Både leger som har oppsøkt Ressurssenteret Villa Sana, og som har oppsøkt Støttekollegaordningen intervjues.
Det pågår også en studie av tilbudet for leger med
rusproblemer, der man undersøker søkning til og nytteverdi av tilbudet.
Diskusjon
Internasjonalt og i Norge er det bekymring knyttet til
mulige konsekvenser av legers uhelse, både for legene
selv og for pasientbehandlingen (Baathe et al., 2019;
Casalino & Crosson, 2015; Panagioti et al., 2018). Høyere
suicidrater blant leger enn i befolkningen for øvrig har
vært en viktig motivasjon for studier av legers psykiske
helse og opprettelse av sykdomsforebyggende tiltak for
leger.
Det er en usikkerhet knyttet til registrering av
suicid som dødsårsak og også en usikkerhet vedrørende
hvilke faktorer som kan øke risikoen for suicid, som
diskutert ovenfor. Den lave prevalensen av suicid gjør
at det å skulle måle effekt av forebyggende tiltak på
suicidrater ville kreve store studier med meget lang
oppfølgingstid.
Både reduksjon av suicidrater blant leger på
90-tallet (Hem et al., 2005) og reduksjon av suicidtanker
fra 2000-2010 ble observert (Rosta & Aasland, 2013a)
samtidig som ulike sykdomsforebyggende tiltak for
leger i Norge ble iverksatt, men noen direkte årsakssammenheng kan ikke fastslås.
Flere studier har identifisert sannsynlige risikofaktorer for suicid blant leger, og som for andre grupper
finner man økt risiko ved forekomst av depressive
symptomer og av rusavhengighet (Hawton et al., 2004).
I befolkningsstudier har man også relativt godt belegg
for at behandling for depresjon og rusavhengighet, med
støtte, samtaler og medikamenter er suicidforebyggende
(Retterstøl, 2015).
I Norge finner vi ikke økt forekomst av disse
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risikofaktorene blant leger (Rosta & Aasland, 2013a;
2013b; Tyssen, 2019) sammenlignet med befolkningen
for øvrig. Men derimot finner vi i mange studier, både
internasjonalt og i Norge, at leger søker hjelp og får
behandling i mindre grad enn andre, og som en konsekvens av dette også er sykmeldte i mindre grad enn
andre grupper (Rosvold & Bjertness, 2001; Sendén et
al., 2013). Det har vært en tradisjon for at leger ikke
oppsøker helsehjelp; «Lege, leg deg selv» (Bibelen, 2012,
Luk,4:23)
Dessuten har leger lett tilgang til medikamenter, og
også kunnskap som gjør at de i større grad oppnår sin
hensikt ved suicid med medikamenter (Aasland, 2013).
Studiene av de sykdomsforebyggende tiltakene
for leger i Norge tyder på at terskelen for å søke hjelp
gjennom disse tiltakene er lavere enn i helsetjenesten
for øvrig (Isaksson Rø et al., 2007). Vi ser at leger
med høy grad av jobbstress og emosjonell utmattelse
(utbrenthet) og leger som har depresjonssymptomer
og angst søker seg til støtteordningene. Resultatene fra
disse undersøkelsene kan også tyde på at kontakten
med støtteordningene kan motivere til å søke behandling i helsetjenesten for øvrig, til å søke psykoterapi og

Situasjoner som gjør at man ikke kan
fungere i sin viktige pasientbehandlende
rolle på grunn av fysisk eller psykisk
sykdom, jobbrelaterte problemer eller
alvorlige pasienthendelser, sykmelding
eller pensjonering kan oppleves meget
truende for legers identitet.

til å akseptere å bli sykmeldt ved behov (Isaksson Rø &
Aasland, 2016; Isaksson Rø et al., 2008). I en akutt fase
kan særlig støttekollegaordningen være viktig da den er
tilgjengelig lokalt og tilbyr samtale og hjelp innen meget
kort tid. Dette er viktige sekundærforebyggende tiltak
for den gruppen leger som kommer i kontakt med disse
ordningene. Men kan tiltakene også ha en primærforebyggende rolle i hele legegruppen?
Det fremholdes at de nevnte tiltakene er holdningsskapende i profesjonen ved å legitimere hjelpsøking i en
yrkesgruppe som har opplevd det vanskelig å søke
hjelp (Rø & Aasland, 2016). Det at legeforeningen som
profesjonsforening tar initiativ til å opprette slike tiltak
for sine medlemmer kan tyde på at det skjer en gradvis
endring i legeidentiteten mot en økt aksept for at leger
både kan bli syke og kan trenge hjelp og behandling.
Legers profesjonsidentitet har vært og er fortsatt sterk.
Situasjoner som gjør at man ikke kan fungere i sin
viktige pasientbehandlende rolle på grunn av fysisk

eller psykisk sykdom, jobbrelaterte problemer eller
alvorlige pasienthendelser, sykmelding eller pensjonering kan oppleves meget truende for legers identitet.
Denne type situasjoner vil kunne lede til selvkritikk og
depressive reaksjoner. Et holdningsskapende arbeid for
å hjelpe leger til i større grad å akseptere «svakhet» og
sykdom og behov for behandling på samme måte som
andre mennesker, kan muligens motvirke trusler mot
den grunnleggende identiteten. Hvis opprettelse av og
kunnskap om de legespesifikke sykdomsforebyggende
tiltakene kan bidra til en slik holdningsendring er det
et viktig primærforebyggende tiltak med betydning for
norske leger generelt.
Dette behovet for en holdningsendring bekreftes
i sentrale dokumenter som er publisert i løpet av de
seneste årene. I motsetning til at legen altruistisk
skulle sette pasientens behov først, stilte det amerikanske Institute for Healthcare Improvement seg bak
et såkalt «Quadruple aim of healthcare» der «Care of
the patient requires care of the provider» (omsorg for
pasienten krever omsorg for behandleren) fremheves
som den viktige fjerde målsettingen (Bodenheimer &
Sinsky, 2014). I 2017 reviderte Verdens helseorganisasjon (WHO) den universelle legeeden, kjent som
Genève-deklarasjonen, der de blant annet la til et helt
nytt punkt som understreker betydningen av å ivareta
legers helse: «Jeg vil ivareta min egen helse, mitt
velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den
høyeste standard.» (Parsa-Parsi, 2017).
Det er et paradoks at sykdomsforebyggende tiltak
for leger i stor grad fokuserer nesten helt på individer,
samtidig som forskning på årsaker til utbrenthet og
arbeidsrelatert uhelse blant leger peker på organisatoriske forhold (Falkum, 2003). Mangel på opplevd mening
i arbeidet, krav i form av arbeidsbelastning, manglende
kontroll, manglende jobb-hjem-balanse, mangel på
sosial støtte og fellesskap i arbeidssituasjonen, liten
grad av overensstemmelse mellom egen og organisasjonens verdier og kultur, samt manglende tilgang til
ressurser og effektiv bruk av disse er faktorer som øker
risiko for stress og utbrenthet (Shanafelt & Noseworthy,
2017). Det er mange pågående endringer i helsesektoren
som har betydning for disse forholdene. Det er nye forventninger fra pasienter og fra samfunnet, med økt vekt
på medbestemmelse, samvalg og brukermedvirkning.
I helsetjenesten fremmes nye arbeidsmåter med mer
teamarbeid innad i og på tvers av profesjoner. Dessuten
bidrar økte krav om kostnadseffektivitet og ny teknologi
til behov for ny forståelse av legers arbeidsoppgaver,
arbeidssituasjon og yrkesrolle.
Legegruppen er også i ferd med å endres i sammensetning og forventninger til arbeidsforholdene. Det er
nå en overvekt av kvinner blant yrkesutøvende leger
(Den Norske Legeforening, 2020) og i studentkohortene
er kvinneandelen stor. Fra at de mer erfarne legene
beskriver legearbeidet som «en livsstil» vil de yngre
legene heller definere det som en «jobb» (Hertzberg et
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al., 2016). Blant studenter og unge leger pekes det på
behov for en god jobb-hjem-balanse i arbeidssituasjonen (Fimland et al., 2019). I flere internasjonale studier
rapporteres høyt jobb-hjem-stress særlig av kvinnelige
leger, men i Norge fant man ikke slike kjønnsforskjeller
(Hertzberg et al., 2019). I en nylig publisert studie fra
Sverige oppgir både kvinnelige og mannlige medisinstudenter god jobb-hjem-balanse som et av de viktigste
kriteriene i valg av fremtidig spesialitet (Diderichsen,
2017). Legers jobbtilfredshet, som i mange år har ligget
stabilt, har gjennom de siste årene blitt redusert både
for sykehusleger og allmennpraktikere (Rosta et al.,
2019). Søkningen til Ressurssenteret Villa Sana øker,
særlig blant unge kvinnelige leger (Nilsen, 2017). Blant
første års medisinstudenter rapporterte kvinner i 2015
høyere nivåer av depresjons- og angstsymptomer enn
menn, mens det i tidligere studier ikke var kjønnsforskjeller (Ruud et al., 2020).
Dette peker på behov for organisatoriske sykdomsforebyggende tiltak på arbeidsplassen. Shanafelt og
Noseworthy beskriver ulike organisasjonsendringer
som er gjennomført i tett samarbeid mellom leger og
ledere, der leger er blitt aktivt involverte i prosesser der
man har jobbet med en eller flere av faktorene som er
vist å øke risiko for utbrenthet. Resultatene viser at det
er mulig å oppnå økt engasjement og jobbtilfredshet
(inklusive bedret jobb-hjem-balanse) blant leger, og
reduksjon i utbrenthetsproblemer (Shanafelt &
Noseworthy, 2017).
Også i en norsk studie pekes det på behovet for å
engasjere leger i lokale organisatoriske endringsprosesser for å forebygge arbeidsrelatert stress og arbeidsrelatert uhelse (Baathe et al., 2019). Et amerikansk
konsept «Joy in Work» (Perlo et al., 2017) er oversatt
til norske forhold. Målsettingen er å fremme legers
engasjement i organisasjonsendringer for å redusere
stress og øke jobbtilfredshet. Det prøves nå ut i norsk
sammenheng, men er foreløpig ikke evaluert. Det er
også viktig å tenke forebygging allerede i studietiden.
Tiltak gjennom studietiden, med informasjon og diskusjon om fremtidige arbeidskår, etterlyses av studentene
(Fimland et al., 2019).
Konklusjon
Høyere suicidrater blant leger enn i befolkningen for
øvrig har vært en viktig drivkraft for forskning på
legers helse og arbeidsforhold, og for opprettelse av
sykdomsforebyggende tiltak for leger. Studier tyder
på at forebyggende tiltak har betydning for å redusere
risikofaktorer for suicid blant norske leger især med
reduksjon av depressive symptomer og symptomer på
utbrenthet og en økning i adekvat hjelpsøking. Tiltakene
ser også ut å ha betydning for en holdningsendring i
profesjonen, mot i større grad å tenke at det er mulig
også for leger å søke hjelp ved behov. I takt med
store endringer i forventninger til legerollen, både fra
pasienter, samfunnet og legene selv, er det fremover

viktig å iverksette både organisatoriske og individrettede forebyggende tiltak. Det bør legges til rette for et
økt engasjement av leger i samhandling om organisatoriske endringsprosesser på arbeidsplassen som kan
fremme arbeidsglede og motvirke utbrenthet. Også
tiltak gjennom studietiden er nødvendig, med informasjon og diskusjon om fremtidige arbeidskår, særlig
ivaretakelse av god jobb-hjem-balanse.
Levert: 17.03.2020 – Revidert: 13.05.2020 – Godkjent: 04.06.2020

REFERANSER
Aasland, O. G. (1995). Legekårsundersøkelsen i Norge. Nord Med, 110, 65-67.
Aasland, O. G. (2013). Physician suicide-why? General Hospital Psychiatry,
35, 1-2.
Aasland, O. G., Ekeberg, Ø., & Schweder, T. (2001). Suicide rates from 1960
to 1989 in Norwegian physicians compared with other educational groups.
Social Science & Medicine, 52(2), 259-265.
Aasland, O. G., & Falkum, E. (1994). Legekårsundersøkelsen. Responsen
på spørreskjemaundersøkelsen. Tidsskrift for Den Norske lægeforening,
114(26), 3052-3058.
Baathe, F., Rosta, J., Bringedal, B., & Rø, K. I. (2019). How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors
and quality of patient care? A qualitative study in a Norwegian hospital.
BMJ Open, 9(5), E026971.
Bodenheimer, T., & Sinsky, C. (2014). From triple to quadruple aim: Care of
the patient requires care of the provider. Annals of Family Medicine, 12(6),
573-576.
Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. London: Tavistock.
Casalino, L. P., & Crosson, F. J. (2015). Physician Satisfaction and Physician
Well-Being: Should Anyone Care? Professions and Professionalism 5(1).
Den Norske Legeforening. (1961). Etiske regler for leger. Hentet fra https://
www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/.
Den Norske Legeforening. (2018). Støttekollegaordningen. Hentet fra
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/.
Den Norske Legeforening. (2020). Legestatistikk. Hentet fra https://www.
legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/#80276.
Diderichsen, S. (2017). It´s just a job: a new generation of physicians dealing
with career and work ideals (Doktoravhandling, Institutionen för folkhälsa
och klinisk medicin), Umeå: Umeå university.
Dyrbye, L. N., Shanafelt, T. D., Gill, P. R., Satele, D. V., & West, C. P. (2019).
Effect of a Professional Coaching Intervention on the Well-being and
Distress of Physicians: A Pilot Randomized Clinical Trial. JAMA Internal
Medicine, 179(10), 1406-1414.
Falkum, E. (2003). Kan utbrenthet forebygges? Tidsskrift for Den Norske
Legeforening,123(13/14), 1819.
Fimland, S. K., Kjenås, A. S., Rø, K. I., & Schaufel, M. A. (2019).
Medisinstudenters holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår.
Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 139(17), 1660-1664.
Glass, D. C., McKnight, J. D., & Valdimarsdottir, H. (1993). Depression,
Burnout, and Perceptions of Control in Hospital Nurses. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 61(1), 147-155.
Gold, K. J., Sen, A., & Schwenk, T. L. (2013). Details on suicide among US
physicians: data from the National Violent Death Reporting System. General
Hospital Psychiatry, 35(1), 45-49.

11

12

suicidologi nr 1/2020 FAGARTIKKEL

Hawton, K., Agerbo, E., Simkin, S., Platt, B., & Mellanby, R. J. (2011). Risk of
suicide in medical and related occupational groups: A national study based
on Danish case population-based registers. Journal of Affective Disorders,
134(1), 320-326.
Hawton, K., Malmberg, A., & Simkin, S. (2004). Suicide in doctors: A psychological autopsy study. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 1-4.
Hem, E., Grønvold, N. T., Aasland, O. G., & Ekeberg, Ø. (2000). The
prevalence of suicidal ideation and suicidal attempts among Norwegian
physicians. Results from a cross-sectional survey of a nationwide sample.
European Psychiatry, 15(3), 183-189.
Hem, E., Haldorsen, T., Aasland, O. G., Tyssen, R., Vaglum, P., & Ekeberg,
Ø. (2005). Suicide rates according to education with a particular focus on
physicians in Norway 1960-2000. Psychological Medicine, 35(6), 873-880.
Hertzberg, T. K., Skirbekk, H., Tyssen, R., Aasland, O. G., & Rø, K. (2016).
The good doctor - strong and persevering. Tidsskrift for Den Norske
Legeforening, 136(19), 1631-1634.
Hertzberg, T. K., Tyssen, R., Skirbekk, H., & Rø, K. (2019). Work-home
balance in two cohorts of Norwegian doctors. Tidsskrift for Den Norske
Legeforening, 139(10).
Isaksson Ro, K. I., Gude, T., & Aasland, O. G. (2007). Does a self-referral
counselling program reach doctors in need of help? A comparison with the
general Norwegian doctor workforce. BMC Public Health, 7(1), 36.
Isaksson Ro, K. I., Tyssen, R., Gude, T., & Aasland, O. (2012). Will sick leave
after a counselling intervention prevent later burnout? A 3-year follow-up
study of Norwegian doctors. Scandinavian Journal of Public Health, 40(3),
278 - 285.
Isaksson Rø, K. I. (2010). Emotional Exhaustion and Distress after a
Counselling Intervention for Physicians: A Three-year Prospective
Longitudinal Cohort Study. (Doktoravhandling, Det medisinske fakultet).
Universitetet i Oslo.
Isaksson Rø, K. I. (2014). Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra
støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering (Masteroppgave). Institutt for
helse og samfunn, Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo.
Isaksson Rø, K. I., & Aasland, O. (2016). Støttelegers syn på støttekollegaordningen. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 136(4), 313-316.
Isaksson Rø, K. I., Gude, T., Tyssen, R., & Aasland, O. (2008). Counselling for
burnout in Norwegian doctors: One Year Cohort Study. BMJ: British Medical
Journal, 337(7679), 1146-1149.
Isaksson Rø, K. I., Veggeland, F., & Aasland, O. G. (2016). Peer counselling for
doctors in Norway: A qualitative study of the relationship between support
and surveillance. Social Science & Medicine, 162, 193-200.
Lindeman, S., Heinänen, H., Väisänen, E., & Lönnqvist, J. (1998). Suicide
among medical doctors: Psychological autopsy data on seven cases.
Archives of Suicide Research, 4(2), 135-141.
Lindeman, S., Läärä, E., Vuori, E., & Lönnqvist, J. (1997). Suicides among
physicians, engineers and teachers: The prevalence of reported depression,
admissions to hospital and contributory causes of death. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 96(1), 68-71.
Nilsen, L. (2017, 05. september). Psykiater: - Virkeligheten var mye tøffere
enn de hadde forestilt seg. Dagens Medisin. Hentet fra https://www.
dagensmedisin.no/artikler/2017/09/05/flere-unge-leger-sliter.
Panagioti, M., Geraghty, K., Johnson, J., Zhou, A., Panagopoulou, E., ChewGraham, C., . . . Esmail, A. (2018). Association Between Physician Burnout
and Patient Safety, Professionalism, and Patient Satisfaction: A Systematic
Review and Meta-Analysis. JAMA Internal Medicine, 178(10), 1317-1331.
Parsa-Parsi, R. (2017). The Revised Declaration of Geneva: A Modern-day
Physician’s Pledge. JAMA, 318(20), 1971-1972.
Perlo, J., Balik, B., Swensen, S., Kabcenell, A., Landsman, J., & Feeley,
D. (2017). IHI Framework for Improving Joy in Work. IHI White Paper
Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement.

Retterstøl, N. (2015). Hjelper selvmordsforebyggende tiltak? Suicidologi,
5(3).
Rosta, J., & Aasland, O. G. (2013a). Changes in the lifetime prevalence of suicidal feelings and thoughts among Norwegian doctors from 2000 to 2010: A
longitudinal study based on national samples. BMC Psychiatry, 13(1), 322.
Rosta, J., & Aasland, O. G. (2013b). Changes in Alcohol Drinking Patterns
and Their Consequences among Norwegian Doctors from 2000 to 2010: A
Longitudinal Study Based on National Samples. Alcohol and Alcoholism,
48(1), 99-106.
Rosta, J., Aasland, O. G., & Nylenna, M. (2019). Changes in job satisfaction
among doctors in Norway from 2010 to 2017: A study based on repeated
surveys. BMJ Open, 9(9), E027891.
Rosvold, E., & Bjertness, E. (2001). Physicians who do not take sick leave:
hazardous heroes? Scandinavian Journal of Public Health, 29(1), 71-75.
Rutle, O., Roness, A., Ree, A., Koss, K. S., Koksvik, T., & Haugli, L. (1988). Den
oppbrukte lege. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 108, 1819-1824.
Ruud, N., Løvseth, L. T., Isaksson Rø, K., & Tyssen, R. (2020). Comparing
mental distress and help-seeking among first year medical students over
the past 20 years apart: the roles of gender and social support. BMJ Open
(Resubmission).
Schaufeli, W. B., & Buunk, B. P. (2003). Burnout: An Overview of 25 Years of
Research and Theorizing. In Schabracq, M. J., Winnubst, J. A. M., & Cooper,
C. L. (Eds.), The Handbook of Work and Health Psychology (Second Edition,
s. 383-425). Chichester, W Sussex: John Wiley and Sons.
Sendén, M. G., Løvseth, L. T., Schenck-Gustafsson, K., & Fridner, A. (2013).
What makes physicians go to work while sick: A comparative study of
sickness presenteeism in four European countries (HOUPE). Swiss Medical
Weekly, 143, W13840.
Shanafelt, T. D., & Noseworthy, J. H. (2017). Executive leadership and physician well-being: Nine organizational strategies to promote engagement and
reduce burnout. Mayo Clinic Proceedings, 92(1), 129-146.
Tyssen, R. (2019). Work and mental health in doctors: A short review of
Norwegian studies. Porto Biomedical Journal, 4(5), E50.
Tyssen, R., Hem, E., Vaglum, P., Grønvold, N. T., & Ekeberg, Ø. (2004). The
process of suicidal planning among medical doctors: Predictors in a longitudinal Norwegian sample. Journal of Affective Disorders, 80(2), 191-198.
van der Heijden, F., Dillingh, G., Bakker, A., & Prins, J. (2008). Suicidal
Thoughts Among Medical Residents with Burnout. Archives of Suicide
Research, 12(4), 344-346.
Wallace, J., Lemaire, J., & Ghali, W. (2009). Physician wellness: A missing
quality indicator. The Lancet, 374(9702), 1714-1721.
West, C. P., Huschka, M. M., Novotny, P., Sloan, J., Kolars, J., Habermann,
T., & Shanafelt, T.. (2006). Association of Perceived Medical Errors With
Resident Distress and Empathy: A Prospective Longitudinal Study. JAMA,
296(9), 1071-1078.

KARIN ISAKSSON RØ, PhD, MHA er leder
og seniorforsker ved Legeforskningsinstituttet
(LEFO). Hun er spesialist i arbeidsmedisin og har
lang erfaring av forebyggende arbeid for leger
som rådgiver og overlege ved Ressurssenter
Villa Sana. Assosiert med Institutt for klinisk
atferdsvitenskap, UiO. Foto: Kari Ronge

Fordypningsseminar
i DBT for kompleks
PTSD
– med prof. dr.med. Martin Bohus
Dette 4-dagers seminaret passer for klinikere
innen psykisk helse, som er interessert i å
behandle personer med kompleks PTSD ved
bruk av evidensbaserte prinsipper og metoder.
Grunnleggende kunnskap om Dialektisk
atferdsterapi (DBT) er krav for påmelding.

Kurset vil bli gjennomført
digitalt ved behov
– evt. reduseres kursavgiften noe

Les mer: www.dbt.no

30.11.–3.12.2020
Scandic
St. Olavs plass,
Oslo

14

suicidologi nr 1/2020

Selvmordsrisiko og -forebygging
under covid-19-pandemien og etterpå
Av Ping Qin, Ingunn Legard, Fredrik A. Walby, Anita Johanna Tørmoen og Lars Mehlum

Covid-19-pandemien vil trolig ha omfattende og langvarige
effekter på psykisk helse i befolkningen, og en økning i
forekomst av selvmord og villet egenskade kan bli en
konsekvens. Det er behov for økt oppmerksomhet rettet
mot selvmordsforebygging.
KORONAVIRUSET HAR VÆRT gjenstand
for global oppmerksomhet og frykt siden
januar i år og hittil har viruset smittet over
4,5 millioner mennesker og ført til over
300 000 bekreftede dødsfall. I Norge ble
første smittetilfelle registrert 25. februar
og utbruddet har resultert i 232 dødsfall og
8172 smittede offisielt rapportert per 12. mai
2020 (Folkehelseinstituttet, 2020). For å
stoppe spredningen av viruset er en rekke
unike tiltak iverksatt i Norge og i store deler
av verden. Den 12. mars bestemte norske
myndigheter seg for å stenge barnehager,
skoler og arbeidsplasser, begrense reiser og
oppfordre folk til å holde seg hjemme. Dette
er tiltak som går under betegnelsen «sosial
distansering» med mål om å begrense kontakt
mellom mennesker. Tiltakenes positive effekt
på smittespredningen har ført til oppmykning
eller oppheving av noen av tiltakene, men
mange av tiltakene må opprettholdes over
lengre tid og dette kan potensielt ha stor
innvirkning på selvmordsrisiko.

Psykologiske konsekvenser
Studier har påvist klare negative effekter
på psykisk helse etter naturkatastrofer som
orkaner, flom og jordskjelv, og liknende
psykologiske konsekvenser kan oppstå etter en

pandemi (Douglas et al., 2009). Flere studier
etter epidemiene knyttet til SARS, MERS og
svineinfluensa har vist en høy forekomst av
posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon hos personer i karantene (Sim & Chua,
2004) og en økt risiko for langvarige psykiske
problemer hos overlevende og helsepersonell
(Lee et al., 2018). Under den nåværende
pandemien har flere studier publisert de siste
ukene vist et høyt nivå av stressrelaterte
symptomer som depresjon, angst, søvnløshet
hos medisinsk personell, pasienter og personer
i karantene (Lai et al., 2020; Bo et al., 2020;
Sani et al., 2020).
Både pandemien og tiltakene som iverksettes for å begrense smittespredning, fører
til en sterkt endret hverdag for de fleste med
separasjon fra familie og nære og fare for
sosial isolasjon. For mange har det ført til tap
av arbeid og inntekt. På individuelt nivå kan
det føre til økt stress og frykt og symptomer
som angst, depresjon eller søvnvansker. Disse
psykiske reaksjonene vil trolig vare en stund
etter at virusets spredning er stoppet. På lengre
sikt kan pandemiens uheldige ettervirkninger
manifestere seg som økt forekomst av psykiske
lidelser i befolkning og eventuelt selvmord i
risikoutsatte grupper. Dette har vi foreløpig lite
sikker viten om.
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Risiko for selvmordsatferd
Årsakene til selvmordsatferd er sammensatte
og ofte et resultat av samspill mellom ulike
faktorer av psykologisk, sosial og biologisk
karakter. Psykiske lidelser, særlig depresjon,
rus- og avhengighetslidelser, PTSD, angst og
personlighetsforstyrrelser er viktige individuelle risikofaktorer for selvmordsatferd.
De fleste andre kjente risikofaktorer for
selvmordsatferd har det til felles at individet
opplever en taps- eller konfliktsituasjon
med store konsekvenser for fremtiden.
Det kan dreie seg om tap og brudd i nære
relasjoner, tap av arbeid og inntekt, eller tap
av selvaktelse, trygghet og identitet. Covid19-pandemien medfører at mange utsettes
for uventede og vesentlige tap. Avhengig av
hvordan disse tapene takles kan risikoen for
selvmordsatferd øke. Tidligere studier har vist
en økt selvmordsrate under spanskesyken i
USA i 1918-1919 (Wasserman, 1992) og blant
eldre i Hong Kong under SARS-epidemien
i 2003 (Yip et al., 2010). Men omfattende
krisesituasjoner kan også medføre at sosialt
samhold blant folk generelt øker under slike
vanskelige tider, slik at personer som ellers er
marginalisert i større grad kan bli inkludert og
få mer sosial støtte. Mange kan også oppleve
at livet får et annet fokus slik at tidligere

vanskeligheter blir mindre presserende stilt
overfor en ytre trussel. En slik bevisstgjøring
på grunnleggende behov og verdier kan være
til hjelp for mange. Det er likevel viktig å være
klar over at forekomsten av selvmord under
og etter kriser kan både øke og avta samtidig,
men i ulike befolkningssegmenter. Mens
store grupper kanskje får en redusert risiko,
kan sårbare grupper få økt risiko. Igjen har
vi lite sikker viten om hvilke effekter vi kan
forvente.
Personer med psykiske problemer
Avhengig av forløpet av pandemien og dens
materielle, sosiale og økonomiske konsekvenser, kan vi komme til å se en sterk økning i
antall personer som utvikler symptomer på de
lidelsene vi har nevnt ovenfor, med økt risiko
for selvmord, selvmordsforsøk og selvskading
som konsekvens. For personer som hadde
psykiske plager før utbruddet kan økt stress og
usikkerhet føre til økte psykiske plager og forverring av tilstanden. Samtidig vil tilgangen til
hjelp og behandling for personer som allerede
har en kjent eller nyoppstått psykisk lidelse
kunne være redusert. Mange sårbare personer
kan komme til å nedprioritere eller unngå å
kontakte tjenestene fordi de er redde for smitte
eller for å være til bry. Stigmaet ved å ha fått
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covid-19 skal heller ikke undervurderes som en
mulig barriere for å søke hjelp i visse grupper.
Personer med problematisk bruk av alkohol
og rusmidler
I en tid preget av usikkerhet, stor arbeidsledighet, bekymring og sosial distansering er det
grunn til å anta at alkohol- og rusbruk vil øke i
befolkningen og flere vil kunne utvikle avhengighetslidelser. Økt rusbruk kan øke risikoen
for selvmord og selvskading på kort sikt, og
også disponere for utvikling av avhengighet
med alvorlige psykiske, fysiske samt sosiale
konsekvenser, og på den måten øke risikoen
for selvmord også på lang sikt. Et redusert
behandlingstilbud vil kunne virke svært
uheldig i en slik situasjon.
Barn og unge
Barn og unge kan ofte uttrykke følelser som
frykt, angst og tristhet under en pandemi,
og disse følelsene vil ikke nødvendigvis
forsvinne raskt. Selvskading kan for noen
være en metode for å håndtere stress og
frykt (Lockwood et al., 2017). Tiltak for sosial
distansering har fundamentalt endret barn og
unges hverdagsliv. Unge tilbringer også mye
tid på internett for digital læring og kommunikasjon med jevnaldrende. Økt bruk av sosiale
medier kan resultere i mindre ansikt-til-ansiktkommunikasjon, økt avhengighet av å bli
sosialt bekreftet via «likes» og et behov for å
være tilgjengelig hele tiden. Dette kan igjen
føre til søvnproblemer, noe som bekreftes
i forskning på internettbruk blant unge
(Alimoradi et al., 2019). Hjemmemiljøet til barn
og unge kan også bli mer negativt enn ellers
gjennom økt forekomst av fysisk eller psykisk
vold mellom personer i hjemmet. Siden skolene
stengte har mange barn og unge kontaktet
Alarmtelefonen for barn og unges døgnåpne
tjenester – en dobling av antallet brukere sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere
(Fladberg, 2020). Økt psykososialt stress, redusert tilgang til fritidsaktiviteter og støtte fra det
ordinære sosiale nettverket og økt brukstid på
sosiale medier er særlig uheldige risikofaktorer
for psykisk helse hos barn og unge.
Arbeidsledige, permitterte og personer
under utdanning
Arbeidsledighet og økonomisk stress er
velkjente risikofaktorer for selvmord og villet
egenskade (Haw et al., 2015). Siden smitteverntiltak ble iverksatt har over 423 500 nordmenn
søkt dagpenger (per 12. mai), et tall som er
nesten tre ganger så høyt som de årlige tallene

for 2019 og 2018 (NAV, 2020). En stor andel
av disse er permitterte og antallet kan øke i
ukene som kommer. Høyst sannsynlig vil det
for mange være vanskeligere å finne en jobb
i en lang periode etter pandemien. Den høye
arbeidsledigheten, økonomiske tap og frykt for
å miste jobben kan gi psykiske problemer som
depresjon, angst og økt rusbruk, som igjen kan
føre til økt selvmordsatferd både på kort og
lang sikt.
Under tiltakene for å hindre smittespredning har alle utdanningsinstitusjoner enten
redusert eller lagt om virksomheten, noe som
kan komplisere fremdriften i utdanningsløp for
mange unge. Problemer med å få tatt eksamen
eller problemer med å klare utgifter til livsopphold når man er avskåret fra inntekter fra
deltidsarbeid kan representere sterke belastninger, særlig for sårbare grupper og når det
varer over lengre tid.
Helsepersonell
Covid-19-pandemien gir helsevesenet i Norge
og alle andre land utfordringer i en skala og
med en varighet som vi ikke tidligere har
sett. Helsepersonell som er direkte involvert i
diagnostikk og behandling av pasienter med
covid-19 er i risiko for å utvikle psykisk stress
og andre psykiske symptomer. En nylig studie
fra Kina viser at en stor andel helsepersonell
rapporterer symptomer på depresjon (50,4%),
angst (44,6%), søvnløshet (34,0%) og stress
(71,5%) (Lai et al., 2020), noe som tilsvarer
funnene under SARS- og MERS-epidemiene.
Erfaringer fra andre land viser at helsepersonell kan komme i svært krevende situasjoner
hvor både frykt for smitte og eget liv og opplevelse av hjelpeløshet kombinert med svært stor
arbeidsmengde kan være meget belastende.
Aleneboende og sosialt isolerte
Ensomhet og sosial isolasjon er velkjente risikofaktor for utvikling av depresjon og selvmordsatferd uavhengig av alder og kjønn (Calati
et al., 2019; Erzen & Çikrikci, 2018). Mange
mennesker bor alene og kan føle seg spesielt
ensomme under de nåværende forholdene.
Eldre mennesker, spesielt de som er i isolasjon
og de som har kognitive utfordringer/demens
kan bli mer engstelige, stresset og tilbaketrukket under pandemien eller i karantene. Sosial
distansering er viktig for å stoppe spredning
av virus, men det har en potensielt skadelig
effekt på personer som opplever seg ensomme.
Samtidig kan økt sosial isolasjon hos allerede
sosialt isolerte representere et «usynlig» problem man undervurderer betydningen av.
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Innvandrere og flyktninger
Pandemien kan ramme innvandrere og
flyktninger hardt på mange måter. Psykiske
problemer og selvmordsrisiko i dette segmentet
av befolkningen påvirkes ikke bare av psykisk
stress fremkalt av pandemien, men også av
opprinnelseskultur og relativ sosial og økonomisk marginalisering fra majoritetsbefolkningen (Amin et al., 2019; Puzo et al., 2017). Vår
forskning har tidligere vist at de fleste grupper
i innvandrerbefolkningen i Norge har en lavere
risiko for selvmord enn majoritetsbefolkningen
(Puzo et al., 2017). Dette antar vi også vil gjelde
under de rådende forholdene. Men språklige og
kulturelle barrierer kan komme til å medføre
at noen grupper blir mer eksponert for smitte
og får mindre tilgang på hjelpetiltak enn andre
og det kan gi økt risiko for sekundærvirkninger
som selvmordsatferd.
Pårørende og etterlatte
Et ukjent antall personer vil komme til å
miste sine nærmeste i covid-19-pandemien.
For mange vil det i tillegg være en påkjenning
ikke å kunne være sammen med sine nære i
sykdomsperioden og ikke kunne gjennomføre
rituelle handlinger som vi er vant til ved
sorg. Avhengig av hvordan vi håndterer disse
utfordringene over tid kan etterlatte komme
til å representere en risikogruppe for psykiske
lidelser, slik som komplisert sorg, depresjon,
avhengighetslidelser og selvmordsatferd.
Hvilke muligheter har vi for å forebygge
selvmord i denne situasjonen?
Den nåværende situasjonen er unik og usikkerheten er stor med tanke på hva som vil skje på
mellomlang og lengre sikt. Da Norge er gradvis
på vei ut av de sterkeste smittebegrensende tiltakene, har regjeringen allerede implementert
og vil trolig iverksette en rekke stimuleringsinitiativer og støtteprogrammer for å normalisere
samfunnet raskest mulig. Krisepakker og gode
velferdsordninger er viktige for å dempe effektene av pandemien for de som er rammet. I det
følgende vil vi peke på noen tiltak som vi antar
vil ha en forebyggende effekt med tanke på
selvmord og villet egenskade i de risikoutsatte
gruppene vi har nevnt ovenfor.
Opprettholde fysisk distanse, men ikke sosial
distanse
Begrepet ‘sosial distansering’ er egentlig
misvisende og uheldig. Det som kreves er
fysisk avstand mellom mennesker, ikke sosial
distanse (Reger et al., 2020). Derfor bør det
satses på tiltak som hjelper folk å opprettholde

sosial kontakt og meningsfulle relasjoner på
digitale flater, telefon eller andre måter. Her
har mange vist stor kreativitet, kanskje særlig
dem som fra før hadde velutviklede sosiale
ferdigheter. Men det er særlig viktig å sørge
for støtte i nærmiljøet for dem som fra før har
få sosiale kontaktpunkter, som bor alene eller
som er avhengig av at andre tar initiativ.
Minske frykt og angst i befolkningen gjennom
informasjonstiltak
Til tross for at det fremdeles er stor usikkerhet rundt pandemiens videre utvikling, kan
presis informasjon knyttet til ny kunnskap om
utviklingen av covid-19 og effekten av behandling og intervensjoner bidra til å redusere frykt
og angst samt stigma knyttet til viruset og
sykdommen. Informasjon av typen «Råd for
koronahverdagen» utgitt av Helsedirektoratet
(Helsedirektoratet, 2020) kan her være nyttig.
Øke tilgangen til psykiske helsetjenester
Selvmordsraten kan øke med reduksjon av
behandlingstilbudet i psykisk helsevern (Hung
et al., 2020), og vårt klare inntrykk er at selv
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om mange klinikere og kliniske enheter har
gjort et imponerende arbeid for å opprettholde
virksomheten, har kapasiteten falt betydelig i
den tiden pandemien hittil har vart. Over tid
blir det avgjørende om spesialisthelsetjenesten
klarer å reetablere tilstrekkelig kapasitet både
i sengeavdelinger og poliklinikker til å dekke
behovet i befolkningen.
Styrke kunnskap om psykisk helse i skolen
De yngste barna har allerede returnert til
skolen og de øvrige vil snart følge etter.
Undervisningsopplegg som fremmer barns
psykiske helse og mestring har dokumentert
effekt på å redusere selvmordsforsøk
(Wasserman et al., 2015). Slike opplegg bør
brukes mer systematisk i den norske skolen og
det er dessuten viktig at skolene har strategier
for å oppfange psykisk uhelse hos barn og unge
og henviser til psykiske helsetjenester når det
er nødvendig.
Tilby selvmordsforebygging på flere plattformer
Moderne teknologi muliggjør avstandsbasert
selvmordsforebygging. I tillegg til telefonbasert
kontakt og videokonsultasjoner, bør ulike
digitale løsninger, som #chatsafe (https://
www.orygen.org.au/chatsafe/Resources/
International-guidelines/Norway-%E2%80%93Norwegian) og nettbaserte selvhjelpsressurser
(f.eks. www.ifightdepression.com/no/) i økende
grad videreutvikles og implementeres. Slike
alternative plattformer gjør mestringsressurser
lettere tilgjengelig for alle som blir rammet av
pandemien, og muliggjør oppfølging og tiltak
for mennesker som er i risiko for selvmord.
Forbedre krisetelefoner og frivillige organisasjoner
Krisetelefoner, chat-tjenester på nett og
andre lavterskeltilbud er verdifulle bidrag fra
frivillige organisasjoner og er særlig nyttige i
vanskelig tider. Disse tjenester kan forholdsvis oppskaleres dersom støtte stilles til å gi
kunnskap om selvmordsforebygging.
Begrense tilgang til selvmordsmetoder
I perioder som den vi er i nå, vil mange søke
å skaffe seg et ekstra forråd av medikamenter
for å sikre seg mot manglende tilgang. Dette
representerer en separat risiko for selvmordsatferd ved forgiftning for alle aldersgrupper,
men særlig for unge. Informasjonstiltak fra
helsemyndighetene og apoteker til familier
om behovet for trygg oppbevaring av medikamenter som kan brukes til forgiftning er et
viktig tiltak, i og utenfor krisesituasjoner som
den vi er i nå.

Sikre ansvarlig rapportering i media
Smitteeffekter etter medieomtale av selvmord
er vel dokumentert (Niederkrotenthaler et
al., 2020). Oppslag i media om selvmord i
forbindelse med pandemien bør følge eksisterende retningslinjer fra pressens egne organer
(World Health Organization, 2017; Norsk
Redaktørforening, 2019) og bør ledsages av
opplysninger om hjelpetjenester for personer
som har selvmordstanker.
Oppsummering
Covid-19-pandemien vil medføre store belastninger og øke sannsynligheten for psykiske
lidelser og selvmordsatferd for risikoutsatte
grupper i befolkningen. Kanskje kan en slik
krise på kort sikt føre til økt samhold og sosial
integrasjon i befolkningen og derigjennom en
redusert forekomst av selvmord i befolkningen
som helhet. Motsatt vil frykt, isolasjon og sosial
distansering kunne forverre psykiske lidelser
og medføre økt risiko for selvmordsatferd i
sårbare grupper. Over lengre tid, når og hvis
de mange negative psykososiale og sosioøkonomiske effektene slår sterkere inn, vil forekomsten av selvmord kunne øke. Mye vil avhenge
av hvilke forebyggende tiltak som settes inn
for å redusere effektene av de faktorene vi har
diskutert ovenfor.
Manus levert 12. mai 2020.
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Eldre i psykiatrien:

– Ei skrøpeleg gruppe
med komplekse behov
Av Silje Pileberg

Eldre har høgare sjølvmordsrisiko enn unge.
Ifølgje ein ny studie er det dei eldre utan tidlegare
behandling i psykisk helsevern som er mest utsette.

VERDAS HELSEORGANISASJON (WHO) har sidan

1972 delt psykiatriske pasientar over 65 år inn i
to grupper: dei som har hatt kontakt med psykisk
helsevern tidlegare og dei som ikkje har hatt det.
WHO har tilrådd at dei utan tidlegare kontakt
med psykiatrien som hovudregel skal i alderspsykiatrisk behandling, altså ei behandling spesialisert for eldre. Dei som derimot har hatt slik
kontakt, skal i vanleg vaksenpsykiatrisk behandling. Dette er også nedfelt i Plandokument for
norsk alderspsykiatri 2011–2010.
Men forskinga bak har vore mangelfull.
– Det finst mange ekspertfråsegner og vurderingar, men forbløffande lite forsking på desse
gruppene, seier konstituert overlege Hallvard
Teigen Lund-Heimark.
Sett på spissen har altså WHOs tilråding blitt
ståande i mange land sine plandokument, utan at
ein har visst om det var riktig.
Fann forskjell på gruppene
Eit datamateriale frå studien SIPEA (Suicidality
in Psychiatric Emergency Admissions) gjorde
det muleg for han og kollegaene å studere eldre
psykiatriske pasientar nærare: Er det faktisk
slik at gruppa utan psykiatrisk erfaring skil seg
ut? Og om ho gjer det, kva kjenneteiknar desse
pasientane?
Materialet omfatta rundt 7.000 pasientar, av
dei 918 over 65 år. Det kom frå Lund-Heimarks

eigen arbeidsplass, akuttmottaket ved Psykiatrisk
klinikk i Sandviken, Bergen. Her har han teke
imot pasientar i ei årrekkje. Pasientane i materialet vart innlagde mellom 2005 og 2014.
Etter å ha analysert dataa fann forskarane
at gruppa utan tidlegare kontakt med psykisk
helsevern skilde seg ut.
– Dette ser ut til å vere ei svært skrøpeleg
pasientgruppe med mange kroppslege sjukdommar, kognitiv svikt og lågt funksjonsnivå, seier
Lund-Heimark.

Hallvard Lund-Heimark.
Foto: Hans Jørgen Brun

Hyppigare sjølvmordsforsøk
Eit anna merkbart funn var at dei eldre utan
tidlegare behandling i 6,3 prosent av tilfella
hadde forsøkt å ta sitt eige liv kort tid før dei kom
til akuttmottaket. Blant dei som var tidlegare
psykiatriske pasientar, var delen 2,1.
Sjølvmordsforsøk var altså tre gonger meir
vanleg i gruppa utan tidlegare behandling, ifølgje
materialet, som baserer seg på legar sine vurderingar ved mottaket.
– Den mest utsette gruppa hadde ofte ikkje
fortalt nokon om sjølvmordstankane sine, sjølv
om dei hadde vore i kontakt med helsevesenet
om andre ting. I den andre gruppa, som hadde
fått behandling tidlegare, var det derimot fleire
som hadde uttrykt tankar, ønske eller planar om
å ta livet sitt overfor helsevesenet.
Tidlegare forsking har tyda på at sjølvmordsfare heng tett saman med depresjon. Eldre menn
er mest utsett.

– Kanskje er dette ein generasjon
som knyt mykje av verdien sin
til å fungere og yte. Når dette fell
bort, blir ting vanskeleg.
Hallvard Lund-Heimark
I Lund-Heimarks studie var det mest depresjon
og depressive symptom i gruppa som hadde fått
behandling tidlegare, men lidingane var også
svært vanlege i den andre gruppa. Han spør
seg om dei som får depresjon for første gong i
høg alder kan vere ei gruppe med spesielt høg
sjølvmordsrisiko.
– Kanskje er dette ein generasjon som knyt
mykje av verdien sin til å fungere og yte. Når
denne fell bort, blir ting vanskeleg. Mange har
nok heller ikkje så mykje språk for å uttrykke
kjensler og vanskar.
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Fornuftig inndeling av WHO
Resultata frå studien tydar ifølgje LundHeimark på at WHO si inndeling frå 1972 er
fornuftig. Det er ein skilnad på eldre med og
utan tidlegare behandling i psykisk helsevern,
og denne er ganske stor.
Faktisk kan det å kome til psykiatrien for
første gong i høg alder vere ein indikator på
komplekse fysiske og psykiske problem og
eit stort behov for rett behandling, ifølgje den
konstituerte overlegen.
I jobben ved akuttmottaket på Psykiatrisk
klinikk i Sandviken har han ofte spurt seg om
det tilbodet eldre psykiatriske pasientar får,
er godt nok. Sjølv om dei fleste norske byar
har spesialiserte alderspsykiatriske klinikkar,
har ingen av desse akuttmottak og det kan ta
veker eller månader før ein får plass.

– Magekjensla mi har sagt at det vanlege
vaksenpsykiatriske akuttilbodet ikkje er
så godt tilpassa denne gruppa. Likevel blir
mange lagde inn der medan dei ventar på
eit alderspsykiatrisk tilbod.
Hallvard Lund-Heimark

Kjenneteikn for eldre pasientar utan tidlegare behandling:
• ofte eldre menn, gifte eller enkemenn
• komplekse og mangesidige symptom, dei er ofte også fysisk
skrøpelege
• har oftare gjort eit sjølvmordsforsøk før dei vart innlagde
• blir oftare innlagde ufrivillig
• blir oftare diagnostiserte med organisk mental sjukdom (først
og fremst demens) og somatiske sjukdomar
• blir oftare sendt vidare til alderspsykiatrien, vanlege sjukehus
eller sjukeheimar

Kjenneteikn for eldre pasientar med tidlegare behandling:
•
•
•
•
•
•

ofte kvinner, skilde eller einslege
har oftare depressive symptom
uttrykkjer oftare planar eller ønske om sjølvmord
blir oftare diagnostisert med affektiv eller psykotisk sjukdom
får utskrive meir antipsykotika og antidepressiva
blir oftare sendt vidare til vaksenpsykiatri

Får ofte antipsykotika
– Magekjensla mi har sagt at det vanlege vaksenpsykiatriske akuttilbodet ikkje er så godt
tilpassa denne gruppa. Likevel blir mange
lagde inn der medan dei ventar på eit alderspsykiatrisk tilbod, seier Lund-Heimark.
Ei utagerande dement kvinne på 80 år
som sjukeheimen ikkje klarer å handtere, vil
dermed ofte først bli lagt inn på Sandviken
eller andre akuttpsykiatriske vaksentilbod.
– Dei tilsette gjer så godt dei kan, men
tilbodet er ikkje tilrettelagt.
Ifølgje studien blir eldre pasientar i vaksenpsykiatrien ofte tildelt antipsykotiske legemiddel, sjølv om det kan ha negative følgjer for den
fysiske helsa deira.
Ikkje farleg å spørje
Lund-Heimark spør seg om ein burde jobbe for
ein betre behandlingsflyt for eldre pasientar,
slik at dei raskare kjem seg til ei eigna avdeling.
Det finst modellar å hente inspirasjon frå,
understrekar han. England har for eksempel
kombinerte geriatriske og alderspsykiatriske
avdelingar. I geriatrien behandlast sjukdommar
som særleg rammar eldre, for eksempel hjerneslag og demenssjukdommar.
– Slike kombinerte avdelingar kan ta imot
og prioritere eldre psykiatriske pasientar
raskare i akuttfasen.
Lund-Heimark meiner dessutan at helsepersonell som møter eldre pasientar, må skape
eit rom for å snakke om sjølvmord.
– Det er ikkje farleg å spørje. Å oversjå og
bagatellisere temaet er langt farlegare, seier
han.

KJELDE:
Lund-Heimark, H., Kjelby, E., Mehlum, L., Gjestad, R., Selbæk,
G., Kroken R.A., Johnsen, E., Ødegaard, K.J., Mellesdal, L. (2020):
«Elderly patients with no previous psychiatric history: suicidality and other factors relating to psychiatric acute admissions».
Publisert i BJPsych Open, juni 2020
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– Stol på at det betyr noko å
bli kontakta. Du kan aldri gjere
noko gale ved å følgje ein
impuls om å ringje. Så vil den
enkelte samtale vise kor viktig
det er, seier Edward Hulbak.
Foto: Silje Pileberg
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Han ringde tre om dagen
Av Silje Pileberg

Då koronapandemien slo til, bestemte han seg for
å ringe kontaktane i telefonlista si, ein etter ein.

KORLEIS STARTAR DU ein telefonsamtale med ein
du ikkje har snakka med på femten år? Ifølgje
Edward Hulbak (84) er det for eksempel slik:
«Hei, dette er Edward! Eg tenkjer ofte på
deg og på korleis du har det. No fekk eg lyst til å
høyre stemma di. Passar det med ein liten prat?»
Svaret? Kanskje: «Så overraskande at du
ringte. Og så hyggeleg at du hugsar på meg!»

Husarrest i Spania
Då korona-pandemien braut ut i mange europeiske land, var Hulbak på Gran Canaria. Alle
i Spania hadde fått beskjed om å vere heime.

– Eg hadde berre dei vanlege
faste gjeremåla. Så eg tenkte at tre
telefonar kvar dag, det må eg klare.
Edward Hulbak
Gjekk du ut, fekk du bot viss du mangla dokumentasjon på at ærendet var nødvendig.
Hulbak hadde vore mange vintrar på Gran
Canaria. Men dette var første gong utan kona
Aashild, som hadde gått bort eit år tidlegare.
Han tenkte: «Her gjeld det å ha ein plan for
sitt liv».
– Eg hadde berre dei vanlege faste gjeremåla.
Så eg tenkte at tre telefonar kvar dag, det må eg
klare.
Kontaktlista på telefonen var utgangspunktet.
Her valde han ut, i tur og orden, kven han skulle

ringe til. Han begynte med dei nordmennene han
kjende på Gran Canaria. Nokre av dei var der no,
i same situasjon som han sjølv.
God tid til å snakke
– Det var naturleg å snakke om det praktiske.
Korleis har du det i dag, har du alt du treng, kva
tenkjer du om å reise heim og så vidare. Vi var
alle isolerte der nede, fortel han.
Nokon av dei han ringde til, hadde reist heim
til Noreg.
– Dei var veldig nysgjerrige på korleis det var
for oss som framleis var der.
Utgangspunktet for telefonane var hans eige
ønske for kontakt, fortel han. Men så opplevde
han ein overveldande respons. Alle hadde god
tid til å snakke, noko som førte til lange og fine
samtalar.
Ei av dei han ringde til, var Sigrun, som
han hadde vore saman med på Gran Canaria
mange vintrar. Men etter at ektemannen hennar
døydde, kunne ho ikkje lenger reise.
«Hei, Gran Canaria her,» sa Hulbak.
«Åh, kva seier du, er du på Gran Canaria?
Der skulle eg også ha vore,» sa Sigrun.
Så heldt samtalen fram, om Sigruns liv på ein
omsorgsbustad, om livet på Gran Canaria og om
felles kjende gjennom ei årrekkje.
Sjukdom og samlivsproblem
Då han etter kvart kom heim til Noreg, heldt han
fram med telefonane. Nokre kjende han frå Gran
Canaria, andre frå Noreg, kanskje frå kyrkja han
høyrer til.
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– Av alle dei eg kjenner her heime, er nok 90
prosent enker, seier han og ler.
Likevel trur han ikkje at dei tok han for ein
mann med baktankar. Dei fleste hadde kjent
kona hans.
Men mange viste stor glede over å bli
ringt til.
– I dei fleste samtalene har vi delt gleder og
gode ting, og i nokon samtalar har den eg ringjer
til hatt lyst til å dele vanskar. Då har samtalen
fått ein annan karakter.
Både sjukdom, einsemd og praktiske problem
har vore tema. Éi veninne viste seg å ha problem i samlivet, og Hulbak vart snart ein jamleg
samtalepartnar.
– Kan ein lette situasjonen litt for den i andre
enden, er det kjempefint. Det inngir tillit å kunne
ta imot det folk ber på.
Overveldande positivt
Kanskje sit det litt inne hos mange av oss: å
ta opp telefonen og ringje til folk vi ikkje har
snakka med på lenge. Ein kan lure på om dei vil
synast det er rart. Tenkte Hulbak slik?
– Nei. Ein kan jo ikkje oppleve anna enn at
folk legg på røret.
På Gran Canaria visste han at mange
var i same situasjon. Det gjorde kanskje ting litt
enklare, trur han. Men så merka han responsen.
– Eg vel å tru at folk flest er ærlege. Når dei
da på fleire måtar, og med mange ord, uttrykker
takksemd for at eg har ringt, opplever eg at
samtalen har betydd noko viktig for dei. Kanskje
vart det eit avbrekk i ein veldig stille dag. Dei
vart hugsa på.
Han trur at både organisasjonar, kyrkjelydar
og seniorsenter veit om einsame menneske. Har

ein lyst til å ringje til nokon, men ikkje veit kven,
går det an å begynne der, foreslår han.
– Elles kan vi i alle samanhengar oppleve at
det plutseleg er nokon som ikkje kjem lenger.
Kanskje er dei hindra av sjukdom eller andre
ting. Det er fort gjort å gløyme folk vi ikkje ser,
men kanskje kan vi heller prøve å halde telefonkontakt med dei.

– Eg har lært kor viktig kontakt er:
kva det betyr for dei i den andre
enden, og kva det betyr for meg.
Edward Hulbak
Naturleg med kontakt
Hulbak er utdanna sjukepleiar, diakon og
sosionom. Han har jobba både i kyrkje, på høgskule, i fengsel og på sjukeheim. I 1973 vart han
Bærum kommune sin første sjukepleiesjef.
– Eg trur nok at bakgrunnen min gjer det
naturleg og viktig for meg å vere i kontakt med
folk, særleg einslege, einsame og folk i ein sårbar
livssituasjon, seier han.
I dag ringjer han ikkje lenger tre om dagen.
Men han bruker gjerne telefonen, anten til å
ringje eller sende ei lita oppmuntring. Då kyrkja
hans opna opp att, og han såg at nokon ikkje
kom, ringde han dei for å seie at han sakna dei.
– Eg har lært kor viktig kontakt er: kva det
betyr for dei i den andre enden, og kva det betyr
for meg. Har eg hatt ein god samtale, frydar eg
meg over det. Har det vore ting som gjev ettertanke, er det fint å kunne tenkje litt ekstra på den
personen.
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Kan klasseromprogrammet YAM
gjøre en viktig forskjell i det
selvmordsforebyggende arbeidet?
Av Rune Helland

Ja, det kan det! SEYLE-studien
– the Saving and Empowering
of Young Lives in Europe –
er overbevisende lesning.

12 MÅNEDER ETTER AT elever har gjennomgått
YAM-programmet (Youth Aware of Mental health),
er forekomst av depresjoner, selvmordstanker og selvmordsforsøk redusert med 50 %
(Wasserman et al., 2015).
YAM er en gavepakke i det selvmordsforebyggende arbeidet og i fagfornyelsen i skolen.

Det er ingen grunn til å vente med å innføre
det programmet og den undervisningen som
har best dokumentert effekt. YAM gir elevene
nødvendige redskaper og verktøy som kan
utgjøre forskjellen på liv og død.
YAM har dokumentert forebyggende effekt
I Folkehelseinstituttets kunnskapsoppsummering til Helse- og omsorgsdepartementet, i
forkant av arbeidet med den nye handlingsplanen mot selvmord, ble YAM fremhevet som det
eneste skoleprogrammet med dokumentert
effekt på selvmordsforebygging.
Professor i psykiatri og suicidologi, Danuta
Wassermann ved Karolinska Instituttet,
redegjorde i The Lancet sammen med en rekke
europeiske forskere, for SEYLE-studien og
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resultatene fra tre selvmordsforebyggende
intervensjoner for unge (Wasserman et al.,
2015).
Intervensjonene var:
1. Bevissthetstreningen The Youth Aware
of Mental health programme (YAM) for
skoleelever
2. Gatekeeper-utdanningen Question, Persuade
and Refer (QPR) for lærere og skolepersonell
3. ProfScreen, en screeningsmodul for profesjonelle for identifisering av sårbare unge
Redegjørelsen ble hentet fra multisenterstudien
Saving and Empowering Young Lives in Europe
(SEYLE) som pågikk mellom 2009 og 2010 i 10
europeiske land, og omfattet 11100 ungdommer
mellom 14-15 år fra 168 skoler. Hver skole ble
randomisert til en av de tre intervensjonene
eller til kontrollgruppe. Det var 2721 ungdommer i YAM, 2692 i QPR, 2765 i ProfScreen og
2933 i kontrollgruppen. Utfallsvariabler var nye
tilfeller av alvorlige
selvmordstanker
Et forsømt arbeid i det
med suicidal oppførsel og selvmordsselvmordsforebyggende
forsøk ved måling 3
arbeidet blant unge er å
og 12 måneder etter
gi de redskaper til bedre å
intervensjonen. Det
var ingen forskjeller
takle press, stress og andre
mellom gruppene i 3
vanskelige situasjoner.
måneders målingen.
Ved 12 månedersmålingen fant forskerne at YAM reduserte
frekvensen av selvmordstanker og selvmordsforsøk med 50% sammenliknet med kontrollgruppen. Man fant ingen signifikante effekter
av de andre programmene etter 12 måneder.
Studien viser at YAM er en effektiv, universell og selvmordsforebyggende intervensjon i
skoler. YAM sin effektivitet bygger på en form
for bevissthetstrening som fokuserer på bakenforliggende årsaker og hjelper ungdommer
til å komme forbi og bak fordommer om at det
er skamfullt og stigmatiserende å snakke om
hvordan man har det, om psykiske problemer,
om sykdommer og selvmord. I tillegg trener
YAM deres evne til å sette ord på følelser og
snakke åpent om sine problemer med hverandre og å søke hjelp.
Hva er YAM? Hva skjer i klasserommet?
I YAM er det ungdommene som står i fokus.
Ungdommene blir lyttet til og opplevelsene
deres danner grunnlaget for øvelsene. YAM
stimulerer til samtale og diskusjon, utvikler

ferdigheter for å møte livets vanskeligheter og
øker kunnskap om psykisk helse. Programmet
fremmer utviklingen av problemløsende
ferdigheter og emosjonell intelligens – for
eksempel hvordan man håndterer egne og
andres følelser, relasjoner, samt empati.
Hovedmålgruppen er 14-16 år.
Opplæringen består av seks hovedområder:
1. Hva er psykisk helse
2. Selvhjelpsråd
3. Stress og kriser
4. Depresjoner og selvmordstanker
5. Å hjelpe en venn som har det vanskelig
6. Hvem kan jeg be om råd
YAM ledes av utdannede og sertifiserte
instruktører, og gjennomføres som klasseromsundervisning gjennom 3 uker og 5
(2+2+1) skoletimers interaktiv undervisning.
Undervisningen omfatter både elevmedvirkning, forelesninger, plakater, rollespill,
skriftlig materiell og diskusjoner. I YAMprogrammet forenes kognitiv, følelsesmessig
og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger,
depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand.
Det har vært imponerende å se ungdommenes måte å møte oppgavene i YAM på under
utprøvingen. De utviser en modenhet og
evne til refleksjon og ivaretakelse som vekker
optimisme; de behøver bare arenaer for slike
møter. Voksensamfunnet har faktisk noe å lære
her, spesielt tatt i betraktning at det forventes
at de voksne er rollemodeller.
Et forsømt arbeid i det selvmordsforebyggende arbeidet blant unge er å gi de redskaper
til bedre å takle press, stress og andre vanskelige situasjoner. Det har derimot vært prioritert
å sette voksne i stand til å gi unge hjelp. Mental
Helse legger brukerperspektiv og evidens
til grunn i sitt arbeid med å fremme YAM
(Mental Helse, 2018), et nedenfra-perspektiv
der redskaper og mestringsverktøy gis direkte
til de unge selv. Dette vil utfylle den hjelp og
kompetanse som voksensamfunnet og hjelpeapparatet stiller med.
Hjelp og forebygging
Skolen er det området der flest unge opplever
press og emosjonelt stress. Nærmere
halvparten av alle jentene og en av fire gutter
opplever mye eller svært mye press for å
gjøre det godt på skolen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Dette kan gå ut over
livskvaliteten. Stress kan utvikles fra mobbing,
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utenforskap, fysisk sykdom, vanskelige
hjemmeforhold, kjærlighetssorg, skolearbeid
og press av ulikt slag, både indre og ytre. Skole
og nærmiljø gir i for liten grad unge redskaper
eller verktøy til å håndtere stressituasjoner og
uten handlingsalternativer blir det vanskelig å
manøvrere i et ukjent og utfordrende psykisk
og sosialt landskap. Vi anerkjenner at de som
arbeider i helse- og skolesystemet gjør så godt
de kan med å identifisere og deretter hjelpe
unge med psykiske problemer, men det har
ikke vært og er ikke nok.
Det finnes mange ungdommer som får
hjelp, men våre erfaringer og studien ‘Ikke
slipp meg …’ (Anvik & Gustavsen, 2012)
forteller også om mange som ikke får eller fikk
hjelp i skoletiden. ‘Ikke slipp meg …’ avdekket
at unge opplevde å ikke bli sett, hørt eller tatt
på alvor. Studien bekrefter også at et godt
identifiserings- og oppfølgingsapparat etter
at problemene har blitt store og truende, ikke
reduserer antall unge med utfordringer og
problemer – det må forebyggende innsatser og
tidlig intervensjon til.
Sosial støtte og felles menneskelige grunnvilkår
Kunnskap om betydningen av sosial støtte
og eksistensielle grunnvilkår er en viktig del
av bakgrunnen når vi skal forstå YAM. Som
brukerorganisasjon er Mental Helse opptatt av
den sosiale sammenhengen og de sosiale livsvilkår livene våre leves i. Denne sammenhengen, dette livsrommet, skal ikke privatiseres
– det skal ikke individualiseres ettersom det er
et møtested der sosiale prosesser som læring,
bekreftelse og korrigering foregår.
Vi ser en sammenheng mellom et sosialt
livsklima – eller mangel på dette - og utvikling
av ensomhet og psykiske sykdommer som
depresjon.
«Selvmord er et samfunnsproblem og det
må helhetlig innsats til for god forebygging.»
Helsedirektoratet, 2014

Tom Andersen sa i sitt foredrag «En annen psykiatri og et annet menneskesyn» i april 2003
at våre tanker og følelser skapes i omgang med
andre mennesker. Om mulighetene til omgang
med andre ikke finnes, kan det få alvorlige
følger (egne notater).
Det finnes mye kunnskap om linken
mellom sosial støtte, god psykisk helse og
recovery og betydningen denne har for vår
psykiske helse (Davidsson, 2011).
Og vi møter alle det som kan omtales som
de eksistensielle grunnvilkår i løpet av livet.

Vi snakker i det offentlige ordskiftet i dag
mye om ensomhet og mangel på mening og
sammenheng.
Artikkelforfatterens påstand er at vi som
samfunn ikke har vært villige til å ta samtaler
om eksistensielle tema på alvor, vi har ikke
hatt mot eller har manglet verktøy til å gjennomføre samtaler om disse temaer.
Det er vel kjent at ensomhet og mangel på
mening har utløst selvmordshandlinger.
At depressive
tanker kan få næring
av å vie seg grubling
Når krisen rammer, kan det
over eksistensielle
være vanskelig å finne de
tema som døden,
nødvendige redskapene som
friheten, isolasjonen
og meningsløsheten
kan brukes til å løse krisen.
(Yalom, 1998), har
mange erfart, ikke
minst i ungdomstiden (Anvik & Gustavsen,
2012).
Disse livstemaene er gjennomgående når vi
i dag, i små og store fora, samtaler om hvordan
vi som moderne mennesker har det.
«Helt siden de tidligste, skriftlige kilder har
mennesket vært seg bevisst sitt fundamentale,
eksistensielle dilemma: konflikten mellom
individ og gruppe, individ og samfunn, individuasjon og konformitet, identitet og tilpassing».

Jesper Juuls karakteristikk av konflikten
tilsvarer det man ofte omtaler som konflikten
mellom selvstendighet og avhengighet (Juul &
Lyngaas, 1996).
Hva har Mental Helse gjort – hvor vil vi
med YAM?
Vi vil gjennom YAM gi de unge selv redskaper.
Vi har tillit til at unge har iboende egenskaper
til refleksjon og til å løse problemer – og at
disse behøver å hjelpes frem, som i YAM, slik
at unge kan møte egne og venners utfordringer
med kunnskap, empati og ferdigheter.
Det er brutalt når livet blir så vondt at
døden virker å være den eneste utveien.
Når krisen rammer, kan det være vanskelig
å finne de nødvendige redskapene som kan
brukes til å løse krisen.
Ingen kan gardere seg, men det hjelper
utvilsomt å lufte sine utfordringer med andre,
som venner, kolleger, partnere og ikke minst
fagfolk i hjelpeapparatet hvor man kan få profesjonell oppfølging. Mange voksne har etter
hvert tatt VIVAT-kurs som setter en i stand til
å se, snakke med og hjelpe andre i selvmordsfare. Ansatte i helse- og utdanningssektoren,
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fastleger og personalledere bør alle ha tilegnet
seg ferdighetene og tryggheten som VIVAT gir.
Mental Helse har arbeidet med YAM og
SEYLE-studien siden 2015 og i samarbeid med
utviklerne av YAM på Karolinska Instituttet og
University of Columbia, har vi nå sluttført oversettelse og tilpassing til norske forhold med
prosjektmidler fra Extrastiftelsen (nå stiftelsen
DAM). En pilot med 380 ungdomsskoleelever
på Kongsberg avslutter prosjektperioden i disse
dager.

REFERANSER:

YAM i neste fase behøver finansiering
fra politikere som tar ansvar
Vi vil i neste omgang gjennomføre en studie
med 10000 elever i flere fylker som skal gi
ny kunnskap om tidligere bekreftet effekt på
depresjon og selvmordstanker, samtidig som vi
ønsker å undersøke YAM sin effekt på skole- og
klassemiljø. Vår hypotese er at å fokusere på
bakenforliggende årsaker til problemer og lære
å løse eller leve med disse, vil forhindre at disse
problemene utvikler seg til å bli så store at en
ikke håndterer de. Vi kan forebygge mobbing,
utenforskap og psykiske problemer, samtidig
som vi får et bedre klassemiljø.
Mental Helse sitt mål er at YAM tilbys alle
ungdomsskoleelever i landet.
Veien dit må gås målbevisst og strukturert.
Helse- og utdanningssektoren må snakke
sammen og ikke tillate at YAM faller mellom to
stoler: sektorene må ta felles ansvar.
Mental Helse vil gjennom fortsatt aktivt
påvirkningsarbeid oppfordre og utfordre politiker på Stortinget, ministre, departementer,
direktorater, fylkeskommuner og kommuner til
å bevilge penger over statsbudsjett eller andre
budsjett, slik at YAM kan bygges opp og bidra
til mer robuste og trygge ungdommer som
har redskaper til å løse kriser når de oppstår
og som sammen kan leve liv med respekt og
empati.
Kostnaden med dette er liten sammenlignet
med besparelsen av unges liv.
Det er ingen grunn til å vente med å innføre YAM!
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Mental ill-health and suicidal
behaviour in asylum seekers
and refugees during the
COVID-19 pandemic
By Ellenor Mittendorfer-Rutz, Ridwanul Amin, Thomas Niederkrotenthaler,
Emma Björkenstam, Magnus Helgesson, Ping Qin, Bo Runeson, Petter Tinghög
and Lars Mehlum

WITHOUT DOUBT, THE COVID-19 PANDEMIC

is the greatest Public Health challenge of our
time. Naturally, incidence rates of COVID-19related morbidity and mortality as well as
discussions on the most suitable strategies to
lower them, have dominated media and scientific reporting. Increasingly, though, attention
has also been given to the possible mental
health consequences of the pandemic. Here,
asylum seekers and refugees are a particular
risk group as levels of mental ill-health have
been already high before the COVID-19 outbreak. Specifically, there are several reasons
to expect suicide rates in asylum seekers/refugees to increase in the wake of the pandemic.
Here we raise key points of concern and
suggest priorities for research and prevention
initiatives.
Among all mental disorders, post-traumatic
stress disorder (PTSD) is particularly prevalent
in asylum seekers/refugees. Reasons include
traumatic experiences in the country of origin
and during flight. For refugees a pandemic
might potentially result in additional traumatising life events through death and illness
among loved ones, as well as introduce or
aggravate pre-existing depressive symptoms.
Both these circumstances have been found to
boost the risk for suicidality among individuals
with PTSD.

Refugees and particularly asylum seekers
are at an increased risk of being infected as
recommendations regarding physical distancing and adequate hygiene are often difficult to
comply with given the living conditions some
of these populations have to face. This higher
risk of infection might also enhance social
exclusion and stigmatization in a group that
is already at risk of being marginalized. Given
the devastating consequences of the COVID-19
outbreak on the economy and on unemployment rates, this pandemic will have an additional adverse effect on social exclusion among
refugees, as they were already before the crisis
prone to be unemployed or have precarious
employment. This in turn might increase
the risk of developing mental disorders and
consequently the suicide risk.
Despite the higher prevalence rates of
mental disorders, 3 several studies have shown
that asylum seekers/refugees are less likely to
be users of mental health services. Barriers to
such services include culturally determined
stigma of mental disorders, lack of knowledge
about and trust in these services, language
obstacles as well as limited financial resources,
among others. Several circumstances related
to the ongoing pandemic will probably lead to
even lower rates of mental health care utilisation in asylum seekers/refugees. These include,
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but are not restricted to, a reduced capacity
to provide mental health services in clinics,
which have reduced their activities due to
relocation of personnel to treat patients suffering from COVID-19. In addition, people in need
for mental health services may nevertheless
stay away from them because of fear of being
infected when seeking health care.
This aggravated lack in mental health care
together with the other risk factors mentioned
above, might also increase the suicide risk in
asylum seekers/refugees, for which unaccompanied minors seeking asylum might be at a
particularly high risk. According to a recent
report from Sweden, unaccompanied minors
seeking asylum had an 8-fold increased risk
of suicide compared to the general population.
While refugees with a residence permit were
shown to have a lower risk for suicidal behaviour than individuals born in a high-income
country like Sweden, this might not be the
case for migrants seeking refuge in low- and
middle-income countries and it might also not
be the case in high-income countries during a
Public Health crisis like the current pandemic.

Therefore, we would like to stress the utmost
importance of putting intervention strategies in
place in order to prevent high levels of mental
health problems and suicidal behaviour in
asylum seekers/refugees in the aftermath of
the COVID-19 outbreak. Whether there will
be an increase in mental health problems in
asylum seekers/refugees in the short or long
term remains to be seen, but mental health
and migration researchers can use this time
to start and evaluate the effect of culturally
sensitive and easily accessible interventions.
Furthermore, it is important to provide easy
access to counselling in different languages
via e.g. telephone helplines. Some countries
have implemented such measures during the
first infection wave and these opportunities
need to be maintained over a longer time span.
Increased stigmatization and social exclusion
related to the risk status of being a refugee
need to be addressed on all levels including
tailored social and labour-marked initiatives.
Moreover, awareness among health care
personnel about this particularly vulnerable
group should be raised.
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Skal psykisk sjuke få hjelp til å døy?
Av Silje Pileberg

Dei siste åra har fleire land opna for at psykisk sjuke menneske kan
få hjelp til å avslutte livet. Forskarane bak ein ny studie er bekymra.
NEDERLANDSKE AURELIA BROUWERS var 29 år då ho
vart tildelt gifta ho skulle drikke for å avslutte livet. Til
eit tv-team frå nederlandske RTL Nieuws sa ho:
«Eg har valt dette fordi eg har mange problem med
den psykiske helsa mi. Eg lid, det er uuthaldeleg og
håplaust. Kvar gong eg dreg pusten er det tortur (…)»
Brouwers hadde fått mange diagnosar gjennom
livet, mellom anna depresjon, Borderline personlegdomsforstyrring, psykose og angst. Heimlandet Nederland har sidan 2001 gitt legar lov til å hjelpe pasientar å
døy, også om plagene er psykiske.

Stadig fleire land
I alt åtte land tillét i dag at legar hjelper pasientar å
døy. Etter 2001 har både Belgia, Luxembourg, Colombia
og Canada legalisert aktiv dødshjelp (eutanasi), som
inneber at legen gjev pasienten ein dødeleg injeksjon.
New Zealand skal stemme over eit slikt forslag i oktober
2020.
Delar av Australia og ti delstatar i USA har legalisert
såkalla lege-assistert sjølvmord. Her tar pasienten sjølv
den dødelege medisinen, men legen skriv ut resept.
I Sveits vart lege-assistert sjølvmord lov allereie i
1942. Aktiv dødshjelp er ikkje lov, men det blir i praksis
sjeldan straffa, ifølgje forskarar bak ein studie som
nyleg vart publisert i tidsskriftet Borderline Personality
Disorder and Emotion Dysregulation (Mehlum et al.,
2020).
Har opna for psykisk sjuke
I studien har 14 forskarar, med norske Lars Mehlum
i spissen, samanstilt ni forskingsartiklar om dagens
praksis. Ifølgje studien tillét seks av dei åtte landa anten
aktiv dødshjelp eller lege-assistert sjølvmord for psykisk
sjuke pasientar. I fire land er dette mogleg for born, men
det blir sjeldan praktisert.
Utviklinga gjer forskarane urolege.
– Det er særleg problematisk at personar med
psykiske lidingar, og ikkje minst menneske med personlegdomsforstyrringar, får hjelp til å ta livet sitt eller til
og med bli avliva av helsepersonell, meiner Mehlum,
som er medisinprofessor og senterleiar ved Nasjonalt

senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF),
Universitetet i Oslo.
Personlegdomsforstyrringar
Både aktiv dødshjelp og lege-assistert sjølvmord var i
utgangspunktet meint for fysisk sjuke pasientar. Denne
gruppa er framleis i fleirtal, men dei siste åra har også
psykisk sjuke døydd på denne måten, ifølgje studien.
I Nederland var aktiv dødshjelp i 2018 årsak til
4 prosent av alle dødsfall, totalt 6.126 personar. Éin
prosent av desse hadde ein psykisk sjukdom, ifølgje
komiteane The Dutch regional euthanasia review committees (RTE).
Forsking av Scott Y. H. Kim ved National Institutes
of Health i Maryland, USA, tydar på at den psykiske
sjukdomen ofte inneber ei form for personlegdomsforstyrring (Kim et al., 2016). Dette betyr avvik i personlegdomen som gjev store funksjonsproblem.
– Enkeltmenneske har rett til sjølve å avgjere om
han eller ho vil leve eller døy. Men for mange av dei
som slit med psykiske lidingar kan tanken om å døy
og det å snakke om det til andre menneske vere ein del
av den psykiske lidinga. Dette er særleg aktuelt for dei
som har depresjon eller personlegdomsforstyrringar,
påpeikar Mehlum.
Når delen psykisk sjuke i Nederland berre utgjer éin
prosent av eutanasi-tilfella, betyr ikkje det at temaet er
uviktig, legg han til.
– Eutanasi og assistert sjølvmord startar alltid med
små tal etter legalisering. Det etablerast som ei løysing
for ekstreme, håplause og uvanlege situasjonar. Men så
aukar tala og det som før var eit unntak, blir meir og meir
normalt. Det er det grunn til å frykte skal skje her òg.
Var tydeleg om eutanasi
Aurelia Brouwers spurte først legane sine om aktiv
dødshjelp, men dei sa nei. Då søkte ho hos ein klinikk
som spesialiserte seg på det.
Sander Paulus, journalisten frå RTL Nieuws som
følgde henne dei to siste vekene av livet i januar 2018,
meinte at ho var ustabil.
– Du kunne føle at det var mykje press i hovudet
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hennar. Ho snakka ikkje så godt lenger – unntatt når vi
snakka om eutanasi. Ho var veldig tydeleg om det, sa
han til BBC i august 2018 (Pressly, 2018).
Men innebar det at ho var i stand til å ta valet om
å avslutte livet? Ifølgje nederlandsk lov må legen vere
sikker på at personen tar eit frivillig og nøye gjennomtenkt val.
Testar om folk bryr seg
Lars Mehlum kjende aldri Brouwers. Men på generelt
grunnlag presiserer han at menneske med personlegdomsforstyrringar ofte har lav sjølvkjensle og kjenner
på sjølvhat og skam. Dei har gjerne problem med
tilknyting til andre menneske og med å stole på at andre
vil dei vel.
Dette kan føre til ein sterk ambivalens overfor
behandlarar.
– Desse pasientane opplever ofte sjølvmordstankar
og ønske om å døy. Når dei gjev uttrykk for slike tankar
til andre er det gjerne òg for å kommunisere si psykiske
smerte, eller for å teste ut om andre menneske bryr seg
med om dei er i live eller døyr, forklarer han.
For behandlarar kan samspelet med desse pasientane vere utfordrande, understrekar han.
– Behandlarar, særlig dei som manglar spesialkompetanse, kan kome til å feiltolke pasientens kommunikasjon.
Eit liv verdt å leve
Eit anna problem ved praksisen er at pasientane i
mange tilfelle kunne ha fått behandling og opplevd
betring, ifølgje Mehlum. I Brouwers sitt tilfelle skreiv
BBC at ho hadde fått både medikamentell og terapeutisk
behandling, men at detaljane er ukjende.
Mehlum påpeikar at det i dag finst god behandling
for personlegdomsforstyrringar:
– Slik behandling kan hjelpe pasientar å få eit liv
som er verdt å leve.
Dialektisk atferdsterapi er éin av behandlingsmetodane. Dette er ein variant av kognitiv atferdsterapi der
pasient og terapeut jobbar for å finne balansen mellom
aksept og endring. Mellom anna øver pasienten på
merksamt nærvær (mindfulness) og på å meistre vonde
tankar og kjensler (DBT, n.d.).
Få har fått rett behandling
Dei fleste behandlarar som har gitt pasientar løyve til å
avslutte livet, har vurdert pasienten sine lidingar som
kroniske, uuthaldelege og umulege å behandle, ifølgje
Mehlum og medforskarane. I alle land som tillét eutanasi eller lege-assistert sjølvmord, er dette ein juridisk
føresetnad.
Studien tydar også på at dei fleste pasientane med
personlegdomsforstyrringar har prøvd ein eller annan
form for psykoterapi. Men veldig få har fått nokon av
dei relevante og dokumenterte behandlingane.
Dette inneber at valet om å tillate aktiv dødshjelp
eller lege-assistert sjølvmord for psykisk sjuke pasientar i mange tilfelle står i strid med lovverket, ifølgje
Mehlum.

Kan nok bli nok?
Ved den nederlandske klinikken som til slutt hjelpte
Aurelia Brouwers å avslutte livet, blir dei fleste psykisk
sjuke pasientar avviste. Dette skjer, ifølgje BBC, fordi dei
ikkje har prøvd alle mulege behandlingsformer.
Men nokon meiner at enkelte pasientar kjem til eit
punkt der nok er nok. Aurelia Brouwers sa det sjølv slik:
«Vi må bli kvitt tabuet om at du må bli verande i
behandling for alltid, fram til den siste slutt. For folk
som meg finst det ikkje alltid ei løysing – du kan ikkje
ta medisinar for alltid, du kan ikkje be for alltid… På eitt
punkt må du berre stoppe.»
– Dei fleste kan få hjelp
I studien skriv Mehlum og medforskarane at dei respekterer prinsippet om sjølvråderett, men at klinikarar
likevel pliktar å tilby god behandling. Dei må bruke
kunnskapen sin for å handle i det dei ser som pasientens beste interesse, meiner forskargruppa.
Vidare skriv dei at «(…) i dei fleste tilfelle kan til og
med alvorlege sjølvmordstendensar og sjølvskadingsåtferd bli behandla, og pasientar kan få hjelp til å bli
betre» (omsett frå engelsk, red. anm.).
Forskarane vedkjenner likevel at det finst enkelte
menneske som ikkje responderer sjølv på godt dokumentert behandling.
– I slike tilfelle meiner vi at personar med personlegdomsforstyrringar bør få ei alternativ evidensbasert
behandling før eutanasi kan vurderast, seier Mehlum.
I dag veit ingen kor mange av dei som får hjelp til
å døy, som faktisk kunne fått eit godt liv igjen. Her
trengst det meir forsking, meiner han.
Lite aktuelt i Noreg
I Noreg har det til no vore få røyster som har kravd
legalisering av aktiv dødshjelp eller lege-assistert
sjølvmord. Fagmiljøa og politikarane er restriktive,
ifølgje Mehlum.
– Noreg ligg dessutan ganske langt framme når det
gjeld det kliniske tilbodet til menneske med personlegdomsforstyrringar. Dette gjer det mindre sannsynleg at
ein vil peike på aktiv dødshjelp som ei løysing for denne
gruppa, seier han men legg til:
– På den andre sida er det ingen grunn til å bagatellisere den utviklinga vi no ser i fleire andre land.
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Hva bidrar DBT-forskningen
hos NSSF med i det selvmordsforebyggende arbeidet?
Av Kine Dymbe og Lars Mehlum

DIALEKTISK ATFERDSTERAPI (DBT) ble først
utviklet av Marsha Linehan (1993) som
behandling for voksne med emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse (BPD) og gjentatt suicidal og selvskadende atferd. Mennesker med
BPD har høy risiko for selvmordsatferd (Black,
Blum, Pfohl & Hale, 2004) og er derfor en viktig
gruppe å fokusere på i det selvmordsforebyggende arbeidet. BPD har lenge blitt ansett som
vanskelig tilgjengelig for behandling, og mange
klinikere har vegret seg for å påta seg behandling av pasienter med BPD. Nasjonalt senter
for selvmordsforskning og -forebygging har i
en årrekke arbeidet med å effektevaluere DBT
og drive systematisk arbeid for å utbre bruken
av denne behandlingsmetoden. I denne artikkelen får du en beskrivelse av DBT-forskningen
utført ved NSSF og dens betydning for forebygging av selvskadende og suicidal atferd.

DBT-A vs. vanlig behandling
Blant viktige tilpasninger av DBT er den varianten som er utviklet for ungdom (DBT-A).
Villet egenskade er meget utbredt blant
ungdommer, men det har vært stor mangel
på kunnskap om effektive intervensjoner og
behandlinger. NSSF utførte derfor en randomisert kontrollert studie (RCT) som undersøkte
effekten av dialektisk atferdsterapi for ungdom
(DBT-A) med gjentatt villet egenskade, sammenlignet med vanlig behandling ved barneog ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP)
i Norge (Mehlum et al., 2014). Behandlingen
foregikk over 19 uker; noe som er betydelig
kortere enn standard DBT som tar ett år.
Man fant at ungdommene som mottok DBT

hadde signifikant sterkere reduksjon i antall
villet-egenskade-episoder, selvmordstanker
og symptomer på depresjon enn ungdommer
som mottok vanlig BUP-behandling. Dette var
den første studien i verden som kunne påvise
at denne korte ungdomsversjonen av DBT ga et
betydelig bedre behandlingsresultat enn vanlig
behandling, og den har hatt stor betydning for
innføringen av DBT-A både i Norge og mange
andre land. Senere har andre studier bekreftet
resultatene av denne studien (McCauley et al.,
2018).
Oppfølgingsstudier
I to oppfølgingsstudier (Mehlum et al., 2016;
Mehlum et al., 2019) er det videre funnet at
reduksjon av villet-egenskade-episoder som
er oppnådd gjennom DBT-A vedvarer over tid
(både ved 1 år og 3 år etter behandlingsslutt).
DBT-A viser seg altså å være effektiv når det
gjelder å redusere villet egenskade over tid,
og er derfor ansett som en effektiv metode
i behandling av ungdom med gjentatt villet
egenskade. Forløpsstudier har vist at villet
egenskade ofte begynner i tidlige tenår og
kan utvikle seg til et vedvarende og kronisk
problem som gir sterkt redusert livskvalitet
og økt risiko for senere selvmord. DBT-A kan
derfor anses som et viktig ledd i det selvmordsforebyggende arbeidet.
Ved 3-års oppfølgingsstudien (Mehlum et
al., 2019) ble det også funnet at redusert nivå
av håpløshet i løpet av behandlingstiden på 19
uker fungerte som en mediator for redusert
villet egenskade over tid. Det betyr at effekten
av DBT-A i form av redusert antall episoder
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av villet egenskade over tid virket gjennom en
redusert opplevelse av håpløshet hos ungdommen. Å redusere opplevelsen av håpløshet hos
ungdommer som mottar DBT er derfor et viktig
fokus for behandlingen. Det kan også tenkes at
dette er noe man bør ta i betraktning i andre
behandlingsformer på samme pasientgruppe.
Det forventes enda en oppfølgingsstudie
som skal undersøke hvordan det går med
deltakerne 10 år etter behandlingen, blant
annet for å se om DBT-gruppen har vedvarende
effekt av redusert villet-egenskade-episoder.
Selv om vi har sett at DBT-behandlingen viser
gode resultater, så vet vi ennå ikke hvilke
aspekter ved behandlingen som fungerer,
hvilke mekanismer som fører til endring i det
kliniske forløp i behandlingen, og hvem som
responderer best på behandlingen. I tillegg til

10-årsoppfølging planlegges det å samle inn
data fra klinikker (både barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien) i Norge for
å få økt forståelse av hvorfor behandlingen
fungerer. Denne typen forskning er viktig
for å kunne kvalitetssikre behandlingen, og
dermed videre hjelpe pasientene og forebygge
selvskading og selvmord på best mulig måte i
praksisfeltet.
Er DBT-A kostnadseffektiv?
Å undersøke hvorvidt DBT-A er kostnadseffektiv er viktig for å finne ut hvor mye det vil
koste samfunnet å benytte denne metoden,
sammenlignet med vanlig behandling. En
studie som tok for seg nettopp dette inkluderte
både kostnader og helseeffekt i beregningen
(inkludert ved 1-års oppfølging) og fant at

Å redusere opplevelsen av håpløshet
hos ungdommer som mottar DBT er
derfor et viktig fokus for behandlingen.
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Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
og et mønster av hyppig tilbakevendende suicidalitet ble
tidligere ansett som meget vanskelig å behandle. Nå har vi
en effektiv metode for å kunne hjelpe, og det gjelder også
ungdommer med slike problemer.

DBT-A hadde høyere behandlingskostnader
i løpet av de 19 ukene med behandling,
men samtidig medførte lavere kostnader til
behandling i oppfølgingsperioden (Haga et al.,
2018). Sammenlagt medførte det derfor ikke
høyere totale kostnader å gi DBT-A enn vanlig
BUP-behandling. Siden DBT-A var betydelig
mer effektiv var derfor DBT-A signifikant mer
kostnadseffektiv enn vanlig behandling når det
gjelder å redusere villet egenskade.
BPD og depresjon i DBT-A
Å ha emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD) samtidig med depresjon kan gi
økt sannsynlighet for selvskading og økt
alvorlighet av selvskadingen. I en undersøkelse
fra NSSF av ungdommer som hadde mottatt
DBT sammenlignet man depresjonssymptomer hos dem som hadde et fullt utviklet
BPD-syndrom med dem som ikke hadde det,
og fant at det var viktige forskjeller mellom
gruppene (Ramleth et al., 2017). Ungdommer
med BPD hadde signifikant høyere nivå av
selvrapporterte depresjonssymptomer ved
behandlingsstart og de hadde et dårligere
behandlingsresultat enn ungdommer uten
BPD når det gjaldt depresjonssymptomer. Det
var også avvik mellom selvrapportering og
klinikerrapportering av depresjon hos de med
BPD-syndrom og depresjon. Funnene fra denne
studien tyder på at ungdommer med BPDsyndrom og villet egenskadeatferd opplever
sine depresjonssymptomer på en annen
måte enn ungdommer uten BPD, noe som
behandlere bør ta i betraktning i behandling av
disse pasientene.
Positiv utvikling i det
selvmordsforebyggende arbeidet
Forskningen nevnt ovenfor har bidratt til en
positiv utvikling når det gjelder forebyggende
arbeid i behandlingsapparatet for viktige
pasientgrupper. Pasienter med emosjonelt
ustabil personlighetsforstyrrelse og et mønster av hyppig tilbakevendende suicidalitet
ble tidligere ansett som meget vanskelig å
behandle. Nå har vi en effektiv metode for å
kunne hjelpe, og det gjelder også ungdommer

med slike problemer. DBT-forskningen ved
Nasjonalt senter for selvmordsforskning
og -forebygging (NSSF) har så langt bidratt
til at DBT som behandlingsmetode har blitt
vellykket implementert i Norge. NSSF tilbyr
opplæring i DBT, og har hittil utdannet om lag
500 terapeuter og de fleste av disse er aktive i
klinisk virksomhet fra sør til nord i Norge, og
disse bidrar daglig til en betydelig innsats i det
forebyggende arbeidet på feltet.
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KNUT ERIK HOLM hadde den prestisjetunge jobben som utenrikssjef i
NRK, en jobb som var utviklende og
spennende, men som også medførte
store belastninger. Han ønsker
etter hvert å begynne med noe
annet innenfor rammen av NRK
og søker en jobb som utenrikskorrespondent, men en annen søker
blir foretrukket. Like etter sier
han opp jobben som utenrikssjef.
Tiden etter dette blir i økende grad
dominert av grublerier og ruminering over det han kalte «den store
tabben»; tankene kretser rundt
selvbebreidelser og kverner om forhold på arbeidsplassen. Knut Erik
Holm tok sitt liv 28. august 2014
etter samme dag ikke å ha møtt til
en timeavtale ved DPS i etterkant
av å ha vært innlagt i psykiatrisk
institusjon. Boken er skrevet av
Bjørg Aftret, kona til Knut Erik
Holm, og psykologspesialist Gudrun
Diserud, en av nestorene i norsk
suicidologi. Forfatterne forklarer
i forordet at de har skrevet boken
«for å synliggjøre selvmordsfare
der denne blir undervurdert, både
av folk flest og av helsepersonell»
(s. 6).
Bokens fortelling har tre
hovedelementer; Knut Erik Holms
familieforhold (en emosjonelt
fjernt og likegyldig familieat-

mosfære ispedd krangel mellom
søsknene) og arbeidsforhold (hardt
og maktkamporientert), samlivet
ektefellene imellom (stort sett godt
i løpet av 26 års samliv med unntak
av en enkelt krise), innleggelse og
behandling ved psykiatrisk sykehus
(inkompetanse og insensitivitet
blandt behandlere som resulterer i
at Bjørg Aftret klager saken inn for
Fylkeslegen).
Hadde jeg bare visst … Historien
om et selvmord er en velskrevet bok
som godt formidler de etterlattes
ofte livslange undring og ruminering omkring grunnene til selvmordet og om hvordan de eventuelt
kunne ha forhindret det. Dette
skildres blant annet slik: «I ettertid
ser jeg intensiteten i det selvdestruktive tankemønsteret og undres
over at ikke fagfolk i tilstrekkelig
grad så selvmordsfaren knyttet til
dette. Min og familiens strategi var
å pøse på med støtteerklæringer
om at vi sammen skulle klare dette,
at han var den beste, at vi var glad
i ham. Vi merket at det ikke gikk
helt inn, men hva ellers skulle vi
har gjort? Vi stolte på at lege og
psykolog visste hva de gjorde, og
at medikamentene og samtalene
etter hvert ville hjelpe Knut Erik
tilbake til en normal måte å tenke
på» (s. 22). Videre: «Var det noe jeg

kunne ha gjort? Noe jeg burde ha
sett? Er det mulig at et menneske
planlegger å ta livet av seg uten at
det sendes ut sterke nok signaler til
at i hvert fall de nærmeste oppdager det? Jeg skjønner ikke at det
går an» (s. 138). Dette er en svært
forståelig og vanlig reaksjon etter
et selvmord, samt også et spørsmål
man heller aldri får svar på. Suicidologen Edwin Shneidman karakteriserer de etterlattes eksistensielle situasjon slik: «I believe the
person who commits suicide puts
his psychological skeleton in the
survivor’s emotional closet - he
sentences the survivor to deal with
many negative feelings and, more,
to become obsessed with thoughts
regarding his own actual or possible role in having precipitated the
act or failed to abort it. It can be a
heavy load” (s. x).
Det er tydelig at kona som
etterlatt bebreider seg selv, noe
som svært ofte skjer etter et
selvmord. Forfatterne går imidlertid
også ganske langt i å bebreide både
Holms arbeidsplass og sykehuset
hvor han var innlagt, og beskriver
hendelser forut for selvmordet som
på en måte leder opp til katastrofen. Beskrivelsene av maktkampene og posisjoneringen i NRK blir
delikat, når personer som omtales
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er lett gjenkjennelige for store deler
av Norges befolkning (ledersjiktet
i NRK, utenrikskorrespondentene
i de forskjellige byene i et tidsrom
som ligger tett opp til nåtiden). Når
jeg leser dette stusser jeg veldig
over at en slik detaljrikdom skulle
være nødvendig for å oppfylle
bokens formål, og jeg grunner over
hvilken funksjon den ellers kan
tjene. Det samme gjelder, om enn
i mindre grad, fremstillingen av
det psykiatriske sykehuset, siden
personene her i den grad ikke er
offentlige (den nyansatte psykologen, klinikksjefen) Det stilles spørsmåltegn ved nesten alle aspekter
ved møtet med psykiatrien.
Fremstillingen har mange
likhetstrekk med andre fremstillinger fra etterlatte. Beskrivelsene er
hjerteskjærende og bevirker at en
emosjonelt lever seg inn i situasjonen. Det er opprivende og nærmest
surrealistisk å høre om det proporsjonsløse i noen av hendelsene; som
når personalet ved en helseinstitusjon blir stående å krangle om riktig
byråkratisk fremgangsmåte for
godtgjørelse av drosjeutgifter like
etter selvmordet (må rekvireres
gjennom en av de såkalte digitale
portaler som er med å gjøre det
moderne liv til et rebusløp). Familien tilbyr seg å betale utgiftene
selv for å slippe unna den pinlige
situasjonen.
Til tross for den gode beskrivelsen av etterlattes situasjon etter
selvmordet sitter jeg etter hvert
igjen med en sterk følelse av at vi
kun har en del av det totale bildet.
De profesjonelles handlinger blir
fremstilt som inkompetente og
uforståelige og deres perspektiv
er fullstendig fraværende; det blir
på en måte galt uansett hva de
gjør, siden deres handlinger blir
tolket i ettertid med stor uvilje i
lys av det katastrofale resultatet.
Kroppsvisitering ved innleggelse
i akuttpsykiatrien blir beskrevet
negativt, forståelig nok. Men ut fra
et selvmordsforebyggingsperspektiv lar et slikt tiltak seg forsvare,
da de fleste selvmord i psykiatriske
døgninstitusjoner blir utført med

Kanskje er det slik at både medisinen og psykologien
har kommet i skade for å formidle, godt hjulpet av
tabloidpressens voluminøse dekning av helsestoff,
at de kan gjøre mer enn de kan.
objekter (ryggsekksnorer, kabler
til bærbart musikkutstyr, etc.)
som blir brakt inn i institusjonen
av pasienten selv eller av andre
pasienter (Hunt et al., 2012).
Det virker også på en måte
som det er en underliggende
forutsetning i boken at det er mulig
for fagfolk å vurdere risikoen for
selvmord svært nøyaktig, dersom
de bare hadde gjort det riktig. Dette
er ikke tilfelle, blant annet fordi
selvmordstanker i en eller annen
form er så vidt utbredt også hos de
som ikke utfører selvmord, og at en
er så avhengig av hvordan personen selv og familien fremstiller
situasjonen, samtidig som ingen
selvmordsforebyggende tiltak er
100% effektive, heller ikke innleggelse i psykiatrisk institusjon (se
for eksempel Gunnell & Frankel,
1994; Lewis, Hawton & Jones, 1997
for gode analyser av dilemmaene
som knytter seg til selvmordsrisikovurdering og selvmordsforebyggende tiltak). Det man som
fagperson kan gjøre er å vurdere
selvmordsrisikoen så godt det
lar seg gjøre ved en bredspektret
tilnærming, dokumentere denne
mest mulig eksplisitt, og iverksette
tiltak i lys av vurderingen. En må
også vurdere eventuelt uheldige
bieffekter av forebyggende tiltak
(f.eks. begrensning av personens
handlingsrom, tiltakets implikasjon
for identitet og selvaktelse, etc.).
Boken er et spesialtilfelle av et
videre fenomen; skuffelse og desillusjonering over helsevesenet etter
møtet med det. Kanskje er det slik
at både medisinen og psykologien
har kommet i skade for å formidle,
godt hjulpet av tabloidpressens
voluminøse dekning av helsestoff,
at de kan gjøre mer enn de kan.
På den måten kan befolkningens
forventninger bli urealistiske, med
skuffelse og desillusjonering som

uvegerlig resultat.
Dette er en medrivende bok
om etterlattes fortvilelse, selvbebreidelser, og forgjeves leting
etter årsaker til et selvmord hos
en kjær person. Selvmord er et
fenomen av ytterste kompleksitet
hvor både etterlatte og fagfolk er
langt unna en komplett forståelse
(hvis dette noen gang blir mulig
å oppnå). Denne fellesnevneren
kunne vi bruke til dialog og felles
forståelse. Dessverre er polarisering og kommunikasjonsløshet
altfor ofte resultatet. Jeg føler med
Bjørg Aftret og det hun opplever
smerter meg. En bok som dette har
selvfølgelig ingen forpliktelse til
å ta fagfolkenes perspektiv eller
fremstille dem i et gunstig lys. Men
som fagperson som har arbeidet
med selvmordsforebygging i mange
år på «den andre siden av bordet»
i psykiatrien ser jeg også på nært
hold hvor komplekse faglige og
etiske dilemma de profesjonelle
står overfor og jeg ser deres fortvilelse når det verst tenkelige skjer
(Larsen, 2009). På denne bakgrunn
opplever jeg da også boken som
ensidig.
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Det blir lettare å snakke om
sjølvmord på nett

Mens redaktørstyrte media
lenge har hatt retningslinjer
for omtale av sjølvmord, har
sosiale media stått uten.
Foto: Tim Mossholder/
Unsplash

Av Silje Pileberg

Vegleiaren #chatsafe skal gjere det lettare å snakke
om sjølvmord i sosiale media.

REDAKTØRSTYRTE MEDIA HAR LENGE hatt sine

eigne retningslinjer for omtale av sjølvmord.
Brukarane av sosiale media har stått utan
vegleiing. Men temaet kjem ofte opp, både på
opne og lukka forum.
Etter at det australske forskingssenteret
Orygen laga vegleiaren #chatsafe har han blitt
spreidd til tolv land. I mai vart han lansert på
norsk, og fleire foreiningar bidrar no til å spreie
råda gjennom korte bodskapar på Instagram og
Facebook.
– Det var på høg tid at vi fekk ein slik
vegleiar. Det har vore ei mangelvare, seier
Karoline Thorbjørnsen, leiar i foreininga Psyktærlig, som gir tips og råd om psykisk og fysisk
sjukdom.

Foreininga driv Instagram-kontoen chatsafe_no
på oppdrag for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).
13-åringar med mørke tankar
Fleire gonger i veka får Psyktærlig meldingar
frå ungdommar som anten sjølve tenkjer
på sjølvmord eller som kjenner nokon som
gjer det.
– Unge heilt ned i 13-årsalderen går og ber
på mørke ting som dei ikkje tør å dele med
vaksne. Kanskje har dei fått vite at ein ven
vurderer å ta livet sitt men samtidig fått streng
beskjed om å halde det hemmeleg.
Thorbjørnsen meiner at vegleiaren vil vere
nyttig både for ungdommane det gjeld og for
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– For dei som har det vanskeleg, kan det
kjennast trygt at det er forsking involvert.
Då er det lettare å tru på ting.
Karoline Thorbjørnsen

foreiningar og organisasjonar. Til no har dei
frivillige i Psyktærlig stort sett gitt erfaringsbaserte råd.
– Vegleiaren gir oss eit fagleg haldepunkt.
Vi får noko heilt spesifikt å vise til. For dei som
har det vanskeleg, kan det dessutan kjennast
trygt at det er forsking involvert. Då er det
lettare å tru på ting.
Ein fysisk pause
I vegleiaren si topp 10-liste handlar råda
mellom anna om korleis ein kan ta vare på
si eiga helse, for eksempel ved å ta ein fysisk
pause frå skjermen. Dei handlar også om kva
språk ein bør bruke i omtale av sjølvmord og
om korleis ein kan gå fram viss ein vil dele si
eiga historie.
Dessutan blir det gitt råd om kva ein skal
gjere viss ein får vite at ein annan tenkjer på å
ta livet sitt.
Forskar og psykologspesialist Fredrik A.
Walby ved NSSF har leia omsetjingsarbeidet og
tilpassa vegleiaren til norsk i samarbeid med
mellom anna Psyktærlig.
– I over ti år har vi diskutert kva vi kan
gjere. Det er nesten umogleg å kontrollere
ikkje-redaktørstyrte plattformer, seier han.
Etter lanseringa har tilbakemeldingane
vore gode, både frå ungdommar, organisasjonar og også andre som er involverte i
sjølvmordsførebygging, fortel han.
Vegleiaren blir del av Regjeringa sin nye
handlingsplan for førebygging av sjølvmord,
som leggast fram hausten 2020.

Punkta i vegleiaren
blir spreidde på
sosiale media.

Forskarpanel og ungdomspanel
Bak vegleiaren ligg eit større forskingsarbeid.
#chatsafe vart utvikla ved bruk av såkalla
Delphi Consensus-metodologi. Denne metoden
hentar utsegner frå ekspertar for å finne fram
til beste praksis når bevisa manglar.
Etter først å ha gjort eit litteratursøk, laga
forskarane eit spørjeskjema med mulege punkt
som kunne inngå i vegleiaren.
To ekspertpanel vurderte så om desse
skulle inkluderast. I det eine panelet sat
australske ungdommar, i det andre ekspertar
på sjølvmordsførebygging, media og kommunikasjon.
For at ei retningslinje skulle gå gjennom,
måtte minst 80 prosent av medlemmene i
begge panela vurdere punktet som «essensielt»
eller «viktig».
Vil følgje med på bruken
Vegleiaren har blitt spreidd til tolv land.
Facebook har finansiert omsetjinga til ulike
språk. Facebook støttar også marknadsføringa
av retningslinjene, mellom anna gjennom
gratis annonsering.
Forskingsleiar Jo Robinson ved Orygen
understrekar at ein førebels veit lite om kva
effekt vegleiaren vil ha.
– Vi har fått veldig gode tilbakemeldingar,
men om vegleiaren vil endre folks åtferd er for
tidleg å seie, seier ho.
Framover vil Robinson og kollegaene følgje
rundt 500 australske brukarar for å undersøke
om kommunikasjonen deira på nett blir
påverka.
Ønskjer fruktbare nettsamtalar
Karoline Thorbjørnsen og andre i Psyktærlig
jobbar i haust med å lage grafiske element
tilpassa eit norsk publikum samt stykke
opp bodskapane slik at dei lett kan delast på
Instagram.
Primærmålgruppa er ungdomar og unge
vaksne. Men også andre aldersgrupper skal
inkluderast, til dømes pårørande og lærarar.
– Det snakkast mykje om sjølvmord i
sosiale media, og slike samtalar er ofte destruktive. Vi må oppmode til å snakke om det på ein
fruktbar måte. Folk må forstå at sjølv om ein er
anonym, kan det ein skriv på nett få konsekvensar for andre, seier Thorbjørnsen.

Se www.selvmord.no
for mer informasjon om
arrangementene
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