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PANDEMIEN HAR TVUNGET de fleste av oss
til å gjøre store endringer i hverdagslivet i
hvordan vi arbeider og hvordan vi omgås
sosialt. Utallige er de negative og tragiske
konsekvensene av dette. Men vi er også i ferd
med å høste viktige lærdommer som vi trolig
vil ta med oss inn i tiden etter pandemien.
Blant annet har langt flere enn tidligere
fått høy kompetanse på bruk av digitale
møteplattformer, noe som har senket tersklene for å knytte kontakter og samarbeide
på tvers av geografiske og organisasjonsmessige avstander og grenser. Vi har lært
mye mer om hvordan
vi skal opprettholde
Vi har lært mye mer
undervisning gjennom
digitale medier. Samom hvordan vi skal
tidig har vi funnet nye
opprettholde underformater for slik undervisning gjennom
visning og formidling,
og dette har sannsyndigitale medier.
ligvis gjort kunnskap
mer tilgjengelig for
mange. Etter en kort periode i vår da mange
helsetjenester stengte ned, er mye av den
kliniske virksomheten flyttet over på digitale
plattformer, og dette har gått forbausende
smertefritt. I et langstrakt land som Norge

med spredt bosetting gir dette oss verdifulle
erfaringer som sannsynligvis vil gi oss varige
muligheter til å tilby flere mennesker spesialiserte behandlingstilbud – i alle fall innenfor
psykisk helse-feltet. Dette er særlig relevante
erfaringer for selvmordsforebygging. Et
alvorlig hinder for mye av den eksisterende
forebyggende virksomheten er at den forutsetter at vi faktisk kommer i kontakt med
dem som er i faresonen. Men i virkeligheten
er det mange vi aldri når med hjelpetiltakene.
Jeg tror den fysiske og sosiale distanseringen
som pandemien har forårsaket også har
tvunget fram andre måter å kommunisere
og være i kontakt på, og disse vil vi kunne
utnytte for å nå lenger ut i befolkningen med
selvmordsforebyggende intervensjoner.
Dette nummeret av Suicidologi har vi
viet til denne tematikken; hvordan vi kan ta
i bruk digital teknologi og internettbaserte
hjelpetiltak for å forebygge selvmord. Feltet
er i rask ekspansjon i Norge, og det gir oss
håp om at vi kan nå flere som trenger hjelp.
Men det minner oss også på at selv om
landet vårt strever under pandemien, og
mange mennesker har det hardt, lærer vi
også nyttige lekser. Det handler om å gjøre
sitronsaft ut av sitroner.
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Youth Suicide Research:
Some Current Challenges
and Opportunities
By Jo Robinson and Zoe Teh

ABSTRACT

Rates of youth suicide are increasing. Frameworks for
suicide prevention activities exist and span universal,
selective and indicated interventions, but how do they
apply to young people? In order to answer this question,
we conducted i) a systematic review and meta-analysis
of almost 100 studies that examined the full spectrum of
youth suicide interventions, and ii) a consultation with
young people from across Australia. These activities led
to a program of work that was specifically developed by
and for young people and that has young people as active
partners in the research. In this paper we describe some
of the gaps in current youth suicide prevention research
efforts and discuss some of the challenges and opportunities that including young people as active partners
in suicide research presents.
SAMMENDRAG

Selvmordsraten blant unge øker. Det eksisterer rammeverk
for selvmordsforebyggende tiltak, som omfatter universelle,
selektive og indikerte intervensjoner, men hvordan treffer
tiltakene unge mennesker? For å besvare dette spørsmålet,
gjennomførte vi 1) en systematisk gjennomgang og metaanalyse av nesten 100 studier som undersøkte hele spekteret
av selvmordsforebyggende intervensjoner rettet mot unge,
og 2) dialog med unge mennesker fra hele Australia. Dette
resulterte i et program som ble utviklet spesielt av og for unge
mennesker, som aktive samarbeidspartnere i forskningen.
I denne artikkelen beskriver vi noen av hullene i dagens
forsknings- og forebyggingstiltak som er rettet mot unge,
og diskuterer noen av utfordringene og mulighetene som
ligger i å inkludere unge mennesker som aktive partnere i
selvmordsforskning.

THE RATES OF YOUTH SUICIDE are increasing

internationally. Whilst more young men take their
own lives, some of the greatest increases appear
to be among young women (Stefanac et al., 2019).
Rates of suicide attempt, self-harm, depression
and anxiety also appear to be rising in young
people (Robinson et al., 2016). The reasons for this
are complex and multiple: increasing societal pressures, including access to education, employment
and financial independence (Sweeting et al., 2010),
limitations of the health care system (Robinson et
al., 2016), and, some would argue, the increasing
presence of social media in young people’s lives
(Orben & Przybylski, 2019). Whatever the reasons,
our challenge is to find solutions.
Frameworks for suicide prevention activities
exist and can be applied across a range of settings.
Probably the most commonly applied framework
was originally developed by Mrazek and Haggerty
(Mrazek & Haggerty, 1994) to describe mental
health interventions, and was later applied to
suicide prevention by Silverman and Maris (Silverman & Maris, 1995). This classifies interventions
as universal, selective or indicated, on the basis of
how their target groups are defined.
Universal interventions target whole populations with the aim of reducing risk factors or
enhancing protective factors across an entire

suicidologi nr 2/2020

population or community, for example interventions
aimed at improving media reporting of suicide. Selective
interventions target subgroups who are displaying signs
or symptoms which could place them at greater risk in
the future and typically include training and education
programs (frequently known as ‘gatekeeper’ programs)
for people who come in to contact with high-risk individuals. Finally, indicated interventions target people
who are already displaying suicidal behaviour, most
commonly face-to-face treatment delivered in clinical
settings. But how do these types of intervention apply
to youth suicide prevention and do they work?
In order to answer these questions, we conducted
two activities: a systematic review and meta-analysis of
almost 100 studies that examined the full spectrum of
youth suicide interventions tested across community,
educational/workplace and clinical settings (Robinson
et al., 2018a), and a consultation with young people
(Robinson et al., 2016).
Results from the systematic review indicated that
the number of intervention studies has increased over
time and many of the interventions showed promise,
in particular large-scale studies testing brief contact/
postcard interventions in emergency departments, and
multi-modal interventions comprising universal, selective and indicated components in school settings.
However, despite these promising findings, significant gaps remain. Studies were of limited quality – often

underpowered due to difficulties recruiting and retaining adequate sample sizes. We also found very few
studies that tested digital interventions, despite their
popularity among young people, increasing evidence
supporting their acceptability among young people at
risk of suicide (Witt et al., 2017), and their efficacy in
the treatment of depression and anxiety (Välimäki et
al., 2017). And critically, the majority of interventions
tested were not designed specifically for young people,
with only a small minority reporting having young
people actively involved in the work itself.
This presents a clear disconnect between the
research being conducted and the people it is trying to
help and begs the question: could our efforts to reduce
youth suicide be enhanced by greater involvement of
young people themselves? When we have asked young
people this, the response was a resounding “yes”
(Robinson et al., 2016).
The importance of consumer participation in health
research, often termed public patient involvement, is
becoming increasingly recognised around the world
(National Health and Medical Research Council, 2016).
Benefits of such partnerships include: increased relevance (i.e. ensuring that the interventions being tested
are appropriate and youth-friendly), improved stakeholder engagement (e.g. youth-friendly methodologies
leading to improved rates of recruitment and retention),
improved long-term outcomes (e.g. implementation and
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scalability of interventions), and ultimately, participant
empowerment and social engagement (i.e. giving young
people the agency to help shape solutions to their own
problems) (Darnay et al., 2019; Faithfull et al., 2019).
With these benefits in mind, what would suicide
prevention research look like moving forward?
According to the young people we asked we would
be testing different interventions that better reflect the
ways in which young interact with each other and the
health system. In particular, young people want suicide
to be spoken about openly, yet safely, in the media
(including social media), and also in educational settings (both schools and universities); they want interventions that help to empower them to help each other,
as opposed to those that only focus on upskilling adults
or professional ‘gatekeepers’, such as teachers; and they
want blended models of healthcare that integrate digital
and face-to-face solutions (Robinson et al., 2016).
So, if we return to our framework, the overarching
model still applies but some of the interventions may

However, the question remains as to
whether the real solutions lie not only
with individual researchers, but also
with those agencies who identify the
ways in which research priorities and
funding are determined.

look different for young people. For example, at Orygen
we are testing a model of youth suicide prevention
that has been co-developed with young people. In this
model, at the universal level we have developed, and are
testing, guidelines combined with a social media campaign that together aim to help young people talk safely
about suicide on social media (Robinson et al., 2018b), at
the selective level we have piloted, and are now testing
at scale, educational workshops to upskill young people
to identify and support friends who may be at risk of
suicide (Bailey et al., 2017), and at the indicated level we
are testing two online interventions for young people
in both clinical and educational settings (Bailey et al.,
2020; Hetrick et al., 2017).
However, simply testing youth-friendly interventions is not enough. Young people must also be active
and ongoing partners in the research with clear roles to
play in engaging participants, intervention delivery, and
interpreting the results, if we are to improve recruitment, retention and, crucially, implementation.
Naturally barriers to this exist, including availability of resources. Indeed, for genuine participation to
occur, young people need to be involved in all levels
of the research process, from the beginning, when the

research question is identified and the study designed,
through to interpretation and dissemination of the findings. Young people also need to be supported properly.
However, this can be both time-consuming and costly.
Additional support and training for research staff have
been proposed as important enablers to youth partnerships in research, and resources do exist to support
these endeavors (Orygen, 2016). However, the question
remains as to whether the real solutions lie not only
with individual researchers, but also with those agencies who identify the ways in which research priorities
and funding are determined.
One might also imagine additional challenges in the
area of suicide research specifically, not least because of
the sensitive nature of the subject itself. Whilst a growing body of literature tells us that it is safe to include
young people as active participants in suicide research
(Deeley & Love, 2010), to the best of our knowledge
no studies have tested the impact of including young
people as partners in suicide research and no best
practice guidelines exist. Further, would all this mean
increased participation rates hence better powered
studies? And would more youth-friendly interventions
lead to better implementation and scalability of effective
interventions?
To date, the answers to these questions remain
unknown. However, despite these barriers and uncertainties, the increasing rates of youth suicide mean that
we urgently need new approaches to suicide prevention
research, and one obvious step would be to include
young people as active partners in the work that we do.
While this may present challenges, the opportunities
and potential long-term outcomes are too great to be
ignored.
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Internettbaserte selvhjelpsverktøy mot depresjon:

Utfordringer og strategier
ved implementering
Av Egil Haga, Hanne Sofie Wernø Nilsson, Simen Aurstad Gjernes og Ingunn Legard

SAMMENDRAG

ABSTRACT

Internettbaserte selvhjelpsverktøy, basert på kognitiv
atferdsterapi (iKAT), har de senere årene blitt introdusert for
å gjøre behandling mot depresjon mer tilgjengelig. Dette er
særlig aktuelt for personer med milde til moderate former
for depresjon. Forskningen viser at iKAT er like effektiv som
ordinær kognitiv atferdsterapi (KAT) når den gjennomføres
med veiledning av helsepersonell. Effekten av verktøyene er
nært knyttet til implementeringskvalitet. Barrierer for implementering i primærhelsetjenesten viser seg blant annet å
være utfordringer med å innføre nye rutiner i konkurranse
med eksisterende tiltak, ha tid til tilstrekkelig opplæring
av helsepersonell som skal ta verktøyet i bruk for sine
pasienter og manglende systematikk i implementeringen.
Helsemyndighetene har gjennom Direktoratet for e-helse
initiert etableringen av en felles mestringsportal der slike
selvhjelpsverktøy skal gjøres tilgjengelige for helsepersonell
og befolkningen. En slik felles plattform vil styrke implementeringen. I tillegg er det behov for prosjekter der man
spesifikt monitorerer og evaluerer implementering av slike
verktøy som grunnlag for å utforme en systematisk implementeringsstrategi. Som eksempel på et enkelttiltak foreslår
vi at implementeringskvaliteten kan styrkes ved å gi bedre
opplæring og oppfølging av veilederne, særlig gjelder dette
innholdet og omfanget av veiledningen med tanke på å
styrke etterlevelse og motvirke drop-out.

Internet-based self-help programmes, based on cognitive
behavioural therapy (iCBT), have over the past years been
introduced to increase access to treatment for depression.
Research show that iCBT is equally effective as ordinary cognitive behavioural therapy (CBT) when offered with guidance
and support by health personnel. The effectiveness is closely
related to quality of implementation. Known barriers for
implementation in primary health care are challenges related
to introducing new practices that are competing with already
existing routines, having sufficient time for training of health
personnel that will include the new tools in their practice,
and lack of a systematic approach to implementation. The
Norwegian Directorate of eHealth has recently initiated a new
portal for e-health tools in order to make such tools more
accessible for users and health personnel, and to strengthen
implementation. Additionally, there will be a need for projects
where implementation of iCBT in routine practice is monitored and assessed so that more systematic strategies for
implementation can be developed. We also propose that the
quality of implementation may be strengthened by providing
better training and follow-up of health personnel who are
guiding users of the tools, to increase compliance and reduce
drop-out rates.
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EN RELATIVT STOR ANDEL av befolkningen, ca. 20%, vil i

løpet av livet ha en depressiv episode. Man anslår videre
at andelen med depresjon innenfor en 12 måneders
periode er omtrent 10% (Reneflot et al., 2018). Depresjon
er et folkehelseproblem både på grunn av den hyppige
forekomsten og på grunn av de belastningene lidelsen
medfører for enkeltpersonene som rammes og deres
nettverk. De samfunnsmessige kostnadene knyttet
til behandling og tapt arbeidsdeltakelse er betydelige
(Kessler et al., 2007). Det finnes dokumentert effektive
behandlingsmetoder (Cuijpers et al., 2008), men en stor
andel av personer med depresjon mottar ikke adekvat
behandling i helsetjenestene (Kessler et al., 2007;
Reneflot et al., 2018).
Selvhjelpsprogrammer basert på prinsippene i
kognitiv atferdsterapi (iKAT) har de siste årene blitt
introdusert som et alternativ til ordinær samtalebehandling, som ‘computer-based CBT’ (cCBT) der
innholdet presenteres på en CD, og i økende grad som
internettbasert ‘Cognitive Behavioural Therapy’ (iCBT).
I det følgende vil vi bruke den norske betegnelsen iKAT.
Innholdet formidles gjennom tekst, grafikk, lydfiler og/
eller video. Et viktig element er øvelsene som brukerne
skal gjennomføre. Depresjonsprogrammene retter
seg gjerne mot de samme temaene som ordinær KAT:
psykoedukasjon, atferdsaktivering, søvnhygiene og
negative tankemønstre (kognitiv restrukturering)
(Andersson et al., 2014). iKAT skiller seg fra tradisjonell
samtalebehandling ved at brukeren jobber på egenhånd
med programmet, enten selvstendig (ikke-veiledet) eller

med støtte fra en helsearbeider (veiledet). I sistnevnte er
veiledningen vesentlig mindre omfattende enn kontakten terapeut-pasient ved tradisjonell behandling.
Formålet med denne behandlingstilnærmingen har
vært å gjøre depresjonsbehandling mer tilgjengelig.
Dette kan være særlig aktuelt for grupper som i mindre
grad oppsøker eller mottar hjelp, eksempelvis på grunn
av geografiske begrensninger eller kulturelle og kjønnsspesifikke normer. Veiledet selvhjelp over internett,
basert på kognitiv atferdsterapi, er av helsemyndighetene anbefalt som tiltak for mild til moderat depresjon
(Helsedirektoratet, 2009). En læringsportal for psykisk
helse der slike programmer er inkludert, er i ferd med
å etableres på helsenorge.no (Regjeringen, 2017), og
internettbaserte selvhjelpsverktøy er nevnt i den nylig
lanserte handlingsplanen mot selvmord som et tiltak
som «kan bidra til å senke terskelen for å søke hjelp for
psykiske problemer» (Regjeringen, 2020, s. 37). Eksempler på veiledete selvhjelpsverktøy, tilgjengelig i Norge,
er eMeistring som tilbys innenfor en poliklinisk ramme,
og Assistert Selvhjelp og iFightDepression© som begge
retter seg hovedsakelig mot pasienter i primærhelsetjenesten.
I denne artikkelen vil vi ha et særlig fokus på
implementering av iKAT i primærhelsetjenesten, dvs.
verktøyene brukt av helsepersonell i kommunenes
psykisk helse- og rusavdelinger og av allmennleger.
Som bakteppe for spørsmål knyttet til implementering
vil vi først kort oppsummere hva forskning sier om
effekten av behandlingen og om den er akseptabel for
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pasientene, dernest presentere de utfordringene man
kan møte i implementeringen av e-helse-verktøy og til
slutt diskutere mulige strategier for implementeringen.
Er iKAT en effektiv behandling mot depresjon?
En rekke randomiserte kontrollerte studier har undersøkt effekten av iKAT, også for andre psykiske lidelser
enn depresjon, og det er gjort flere metaanalyser av
disse studiene. Man skiller mellom studier gjennomført i en kontrollert setting, f.eks. i forbindelse med
en klinisk studie innenfor en spesialisert klinikk, der
intervensjonen følger en spesifikk protokoll (effektstudier, ‘efficacy’ på engelsk) og studier av hvordan behandlingen virker i ordinær praksis, som for eksempel
slik behandlingen ville blitt gjennomført under mindre
kontrollerte og optimale betingelser av en fastlege
(effektivitetsstudier, ‘effectiveness’ på engelsk).
Metaanalyser av effektstudier tyder på at iKAT har like
god effekt som ordinær samtalebehandling (Andersson
et al., 2014; Cuijpers et al., 2010), og at veiledet iKAT
mot depresjon gir bedre effekt sammenlignet med
ikke-veiledet.

I deler av verden har store avstander til
behandlingstilbud spilt en særlig viktig
rolle i utviklingen av telemedisinske og
internettbaserte behandlingstilbud.
Nyere metaanalyser dokumenterer iKAT’s effektivitet også i ordinær praksis (Andrews et al., 2018;
Etzelmueller et al., 2020), men for å konkludere med
dette er det behov for flere studier. I den forbindelse
vil det være aktuelt å studere iKAT’s effektivitet i lys
av implementeringsarbeid (se egen del senere i artikkelen), og særlig helsearbeiderens rolle i det veiledede
formatet. Framtidig forskning bør ha et særlig fokus
på omfanget av veiledningen, veilederens kompetanse
samt innholdet i støtten som veilederen gir, for å kunne
drøfte hva som er det optimale forholdet mellom støtte
og selvhjelp (Andrews et al., 2018). Dette vil ha betydning for pasientenes etterlevelse og hvor stor andel
av pasientene som dropper ut av behandlingen. Til nå
tyder forskningen på at veiledet selvhjelp gir bedre
etterlevelse og lavere dropout-rate (Andersson et al.,
2014), men man kan tenke seg at gode, brukervennlige
programmer vil kunne redusere behovet for veiledning
og at denne kan bestå av praktisk/teknisk oppfølging
for å styrke etterlevelse (Johansson & Andersson, 2012;
Varga et al., 2020).
Hvorvidt en behandling er kostnadseffektiv er av
særlig betydning for beslutningstagere i helsevesenet og
hvordan de vurderer implementering. Det er noe forskningsmessig støtte for at veiledet iKAT er kostnadseffektiv sammenlignet med andre behandlingsalternativer.

Det er imidlertid behov for nye studier av dette, da det
er relativt få økonomiske evalueringer som fokuserer
spesifikt på depresjon og der iKAT sammenlignes med
ordinær KAT (Donker et al., 2015).
Akseptabilitet
Når en skal evaluere implementeringen av en ny behandlingsform er vurdering av hvorvidt behandlingen er
akseptabel for pasientene helt sentralt. Akseptabilitet
og hvordan behandlingen virker vil alltid være nært
forbundet, men akseptabilitet vil være særlig viktig
for den kliniske effektiviteten av en behandlingsform i
ordinær praksis sammenlignet med effekten man kan
oppnå i kliniske effektstudier (Kaltenthaler et al., 2008).
Om pasienten opplever behandlingen som meningsfull,
praktisk gjennomførbar og relevant vil derfor være en
spesielt viktig faktor ved implementering i ordinær
praksis.
For brukere av selvhjelpsprogrammer kan det
knytte seg usikkerhet til om de får like god hjelp som
ved ansikt-til-ansikt-behandling (Musiat et al., 2014).
Flere studier har imidlertid rapportert positive forventninger og høy brukertilfredshet, og en metaanalyse fra
2018 konkluderer med at iKAT er effektiv, akseptabel
og praktisk gjennomførbar som depresjonsbehandling
i primærhelsetjenesten (Andrews et al., 2018). Etterlevelsen ble vurdert å være tilfredsstillende selv om
den riktignok er lavere i ordinær praksis enn i kliniske
studier. For de som fullfører behandlingen er akseptabiliteten lik i kliniske studier og i ordinær praksis. En
nylig publisert metaanalyse gir ytterligere støtte for
iKAT’s effektivitet og akseptabilitet ved behandling av
pasienter i ordinær praksis (Etzelmueller et al., 2020).
I deler av verden har store avstander til behandlingstilbud spilt en særlig viktig rolle i utviklingen av
telemedisinske og internettbaserte behandlingstilbud.
Redusert reisetid til behandling synes å kunne påvirke
akseptabilitet for iKAT-programmer positivt og flere
studier har vist at programmene har god effekt også for
personer som bor i rurale strøk (Vallury et al., 2015).
Tilsvarende kan geografiske forhold ha betydning for
tilgjengelighet av behandling i deler av Norge med
spredt bosetning. I Agder har Felles telemedisinsk løsning
på Agder (Telma) blitt startet som et prosjekt for å
imøtekomme behovet for avstandsoppfølging, i første
omgang for personer med kroniske somatiske lidelser.
Telma har senere initiert et eget prosjekt for oppfølging
av personer med psykiske helseplager, der bl.a. iFightDepression tilbys som et veiledet selvhjelpsverktøy mot
depresjon (Telma, 2018).
Videre er det aktuelt å drøfte om man kan nå
bredere ut med behandling ved at iKAT senker tersklene
for hjelpsøking for spesifikke grupper som i mindre
grad enn den øvrige befolkningen oppsøker eller mottar
hjelp. Det er godt dokumentert at menn søker hjelp for
psykiske plager i mindre grad enn kvinner (Reneflot et
al., 2018). Likeens, og til tross for høy grad av rapport-
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Veiledet internettbasert behandling
tilbyr en viss grad av anonymitet ved
at kontakten med helsepersonell for
eksempel kan foregå over telefon.
Dette kan styrke akseptabilitet for noen
grupper der stigma er en hindring for
å oppsøke hjelp
erte psykiske helseplager (Reneflot et al., 2018), viser
studier av innvandreres bruk av primær- og spesialisthelsetjenester at innvandrere i mindre grad enn den
øvrige befolkningen søker hjelp for psykiske plager
(Abebe et al., 2017; Straiton et al., 2014).
Barrierene for hjelpsøking vil variere mellom disse
gruppene, men en fellesnevner kan være terskler knyttet til stigma ved det å søke hjelp. Veiledet internettbasert behandling tilbyr en viss grad av anonymitet
ved at kontakten med helsepersonell for eksempel kan
foregå over telefon. Dette kan styrke akseptabilitet for
noen grupper der stigma er en hindring for å oppsøke
hjelp (Mojaverian et al., 2013; Sun et al., 2016).
Eksisterende forskning på akseptabilitet viser tegn
på at iKAT kan være et godt alternativ for noen grupper
(Jonassaint et al., 2017; Kayrouz et al., 2018), mens det
foreløpig ikke er direkte dokumentert at menn favoriserer nettbasert behandling framfor ordinær samtaleterapi (Löbner et al., 2018; Musiat et al., 2014). Det er behov
for studier som mer direkte og spesifikt undersøker
iKAT vs. KAT, både med tanke på kulturell bakgrunn og
kjønn, samt studier som sier noe om hvordan kulturelle
tilpasninger av programmene kan styrke akseptabilitet
for disse gruppene.
Implementering av iKAT. Erfaringer og utfordringer.
Implementering kan defineres som et sett av spesifiserte
aktiviteter som skal til for å etablere og vedlikeholde en
intervensjon i ordinær praksis (Fixsen et al., 2005). For
å oppnå fullgod behandlingseffekt i ordinær praksis er
høy implementeringskvalitet en forutsetning (Durlak
& DuPre, 2008). Implementeringskvaliteten avhenger
til dels av de praktiske rammene som utgjør konteksten for gjennomføringen av intervensjonen: hvorvidt
ledelsen støtter den nye praksisen og gjør nødvendige
ressurser og støttestrukturer tilgjengelige, samt at det
gis tilstrekkelig opplæring og veiledning i behandlingsmetoden. Både behandlernes og pasientenes motivasjon
for gjennomføringen av behandlingsintervensjonen står
sentralt. Videre avhenger implementeringskvaliteten
av hvorvidt behandlingsintervensjonen leveres til
målgruppen i samsvar med de retningslinjer som er
fulgt i randomiserte kontrollerte studier (Sørlie et al.,
2010), riktignok med en viss grad av fleksibilitet slik at
intervensjonen kan tilpasses lokale forhold og pasientens behov.

I litteraturen beskrives det en rekke utfordringer ved
implementering av iKAT i de ordinære helsetjenestene.
Selv om iKAT intensjonelt skal være kostnadseffektivt,
tidsbesparende, gjøre den kliniske hverdagen enklere
og tilgjengeliggjøre depresjonsbehandling (Andersson
et al., 2009), innebærer iKAT en helt ny måte for helsepersonell å levere psykologisk behandling på. iKAT er
ikke en del av de vanlige rutinene og behandlere er ofte
skeptiske til å ta i bruk nye systemer som krever økt
kompleksitet, innsats og tid (Mair et al., 2012; Titzler et
al., 2018). Helsevesenet har til nå i begrenset grad vært
forberedt på å integrere iKAT i eksisterende systemer
(Drozd et al., 2016; Titzler et al., 2018). Vanskeligheter
med å frigjøre kapasitet til implementeringsarbeidet
kan gjøre overgangen fra effekt- til effektivitetsstudier
i det ordinære helsevesenet utfordrende, og kanskje
særlig i primærhelsetjenesten (Roy-Byrne et al., 2003).
I primærhelsetjenesten preges den kliniske hverdagen av variert og hektisk arbeid med korte pasientkonsultasjoner og konkurrerende arbeidsoppgaver. I
motsetning til spesialiserte iKAT-klinikker hvor iKAT
utgjør hovedbehandlingen, vil iKAT i mange tilfeller
representere en mindre andel av den totale arbeidsmengden i primærhelsetjenesten. Vi vet at tidsmangel,
konkurrerende arbeidsoppgaver og utydelige prioriteringer utgjør en trussel for implementering av nye
intervensjoner generelt (Sørlie et al., 2010). Dette gjelder
også for implementering av iKAT med innvirkning på
behandlers mulighet og motivasjon til å sette seg inn i
bruken av iKAT og etterlevelsen av selve behandlingen
(Titzler et al., 2018). Med andre ord har dette konsekvenser for hvorvidt behandleren tar i bruk verktøyet
og hvorvidt behandlingen gjennomføres som tiltenkt.
Vellykket implementering avhenger ikke kun av
behandlernes deltakelse og av hvordan systemet legger
til rette for denne typen behandling, men også av
pasientfaktorer. Noen studier har vist at pasienter kan
oppleve iKAT som mindre viktig enn ordinær samtaleterapi og føler seg dermed neglisjert når de tilbys iKAT
(Apolinário-Hagen et al., 2018). Manglende oppfølging
fra pasientens side grunnet lav motivasjon og forpliktelse kan medføre svak behandlingseffekt (Etzelmueller
et al., 2018). Enkelte pasienter opplever å bli overveldet,
presset og stresset av egenarbeidet (Etzelmueller et al.,
2018), mens andre opplever at arbeidet er for fleksibelt og dermed lett å utsette (Littlewood et al., 2015).
Faktorer ved sykdomsforløpet som alvorlighetsgrad,
kronisitet, suicidalitet og komorbide vansker kan vanskeliggjøre behandlingen (Titzler et al., 2018).

Denne og den neste delen er skrevet med utgangspunkt
i litteraturgjennomgangen gjort i Gjernes & Wernø Nilsson
(2019).
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Tiltak for å styrke implementering av iKAT.
Med utgangspunkt i de erfaringene som er gjort med
implementering av iKAT synes det særlig aktuelt å sette
inn tiltak på to områder; 1) opplæring og oppfølging av
behandlerne etter at de har tatt verktøyet i bruk (Drozd
et al., 2016; Wilhelmsen et al., 2014) og 2) tiltak som
øker brukervennlighet og pasientens motivasjon og
forpliktelse (Etzemueller et al., 2018; Titzler et al., 2018).
Opplæring og videre oppfølging av veilederne bør
gi en grundig oversikt over verktøyet og den praktisk/
tekniske bruken. Helt sentralt i opplæringen er at
veilederne får kunnskap om teori- og evidensgrunnlaget
for iKAT (Wilhelmsen et al., 2014), og at man har et
særlig fokus på veilederens rolle når det gjelder innhold
og omfang i veiledningen. Mye tyder på at oppfølging
av veilederne er like viktig som selve grunnopplæringen
(Gjernes & Wernø Nilsson, 2019). Eksempelvis er grunnopplæringen for veiledere av iFightDepression relativt
kort (beregnet til ca. 2 timer, se https://ifightdepression.
com/no/helsepersonell/online-opplaering-i-ifightdepression). Videre oppfølging av veilederne kan være i form
av nyhetsbrev, tilgjengelig veiledermanual, veiledersamlinger og direkte kontakt. Studier av implementering anbefaler også at man rekrutterer noen utvalgte
nøkkelveiledere (Gjernes & Wernø Nilsson, 2019). Dette
kan være veiledere som har vist særlig interesse for å
implementere intervensjonen i sin egen praksis og som
har skaffet seg en del erfaring og trygghet med praktisk bruk av verktøyet. Disse nøkkelveilederne vil etter
hvert kunne bidra i oppfølgingen av andre veiledere, for
eksempel overfor kollegaer i psykiske helse- og rustjenesten i en kommune.
Verktøyet må være enkelt å bruke og finne fram i for
pasientene. Siden målgruppen er personer med depresjon, med utfordringer knyttet til konsentrasjon og
energiløshet, bør formidlingen være effektiv og direkte
ved å veksle mellom tekst, grafikk og lyd-/videofiler.
Dersom brukeren opplever tekniske problemer, f.eks.
ved innlogging eller utfylling/lagring av arbeidsark,
må veien til IT-støtte være kort (Titzler et al., 2018).
Veilederen bør ha fokus på motivasjon hos pasienten,
blant annet bør verktøyet ha funksjonalitet som viser
brukerens progresjon (Etzelmueller et al., 2018).
Overordnete prioriteringer og systematisk
implementering
I tillegg til bottom-up tiltakene som er foreslått rettet
mot veiledere/helsepersonell og pasientene vil implementering avhenge av overordnede prioriteringer i helsevesenet. Et eksempel på dette er Rask psykisk helsehjelp
som tilbys av flere norske kommuner og som innebærer
korttidsbehandling basert på veiledet selvhjelp og
kognitiv atferdsterapi.
Veiledete selvhjelpsprogrammer har i lengre tid
vært satt på agendaen som et mulig tiltak for å nå ut
til flere med behandling for personer med milde til
moderate psykiske lidelser, deriblant depresjon (Helse-

direktoratet, 2009). Helsedirektoratet fikk i 2015 i
oppdrag å bidra til at det etableres slik behandling og
initierte sammen med Direktoratet for e-helse et prosjekt som skal legge til rette for bruk av digitale verktøy
innen psykisk helse i primærhelsetjenesten (Regjeringen, 2017). De tekniske og organisatoriske løsningene
skal være slik at verktøyene blir lett tilgjengelige for
behandlere og brukere, og slik at behandlere kan ta dem
i bruk innenfor en faglig forsvarlig ramme (Regjeringen,
2017).
På Helsenorge.no er det nå utviklet en egen verktøykatalog. Her finnes det allerede en rekke åpne selvhjelpsverktøy, dvs. at de er tilgjengelige for alle uten noen form
for innlogging eller involvering av en helsearbeider.
iFightDepression-verktøyet, som eksempel på et veiledet
selvhjelpsverktøy, er også tilgjengelig fra denne katalogen. Veilederen kan sende iFightDepression til brukeren
gjennom den såkalte Verktøyformidleren, som er en
egen applikasjon for helsepersonell på Helsenorge.no.
Utviklingen av denne type tjenester må sees i sammenheng med den generelle satsningen på e-helse
i Norge der digitale plattformer for spredning og innovasjon av velferdsteknologi er ett av tiltaksområdene
(Direktoratet for e-helse, 2017). Ved å gjøre veiledet
selvhjelpsprogrammer tilgjengelig og kjent fra Helsenorge.no, som er en portal for samlet informasjon om
helsetjenester på nett, kan vi forvente at denne type
tjenester når ut vesentlig bredere enn til nå, både til
brukerne selv og til behandlere i primærhelsetjenesten
som skal veilede i bruken. Et annet viktig aspekt ved
å samle verktøy på en felles plattform er at dette vil
gi muligheter for å sette standarder for kvalitet, med
hensyn til brukervennlighet, datasikkerhet/personvern
og faglig forsvarlighet og innhold.
Til tross for omfattende litteratur om implementeringskvalitet, er det behov for et økt fokus på hvordan
endring implementeres i helsevesenet (Lau et al., 2016).
For å forstå hvordan intervensjoner forårsaker endring,
er det behov for et teoretisk rammeverk (Craig et al.,
2008). Uten en teoretisk forankring begrenses mulighetene for å identifisere faktorer som predikerer sannsynligheten for vellykket implementering og utvikling
av gode implementeringsstrategier (Nilsen, 2015).
Normalization process theory (NPT) er et eksempel på en
teori som er utviklet for å systematisk kunne studere
implementering av ny helseteknologi (Finch et al.,
2013). NPT identifiserer sentrale faktorer som fremmer
og hindrer normaliseringen av komplekse intervensjoner
i klinisk praksis. Normalisering er prosessen hvor ny
praksis integreres i eksisterende praksis og omgjøres til
innlærte rutiner (May & Finch, 2009). NPT vektlegger
viktigheten av at behandlerne opplever intervensjonen
som meningsfull, engasjerende, praktisk gjennomførbar
og at implementeringen monitoreres kontinuerlig og
gir mulighet for tilpasninger. Gjernes og Wernø Nilsson
(2019) fant i en studie basert på NPT at engasjement,
gode praktiske rammebetingelser, samt monitorering
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og mulighet for tilpasning signifikant predikerte
behandlernes bruk av iKAT. Dette tyder på at en systematisk implementeringsstrategi som vektlegger disse
elementene vil kunne bedre implementeringen av iKAT.
Konklusjoner
Oppsummert har forskningen vist at veiledet selvhjelp
for mild til moderat depresjon er like effektiv som ved
ordinær kognitiv atferdsterapi. Behandlingen er akseptabel for pasienten, men det er behov for mer kunnskap
om hva innholdet i og omfanget av veiledningen bør
være for å redusere drop-out og styrke etterlevelse. Det
vil fortsatt være interesse for studier av effektiviteten
av enkeltverktøy sammenlignet med annen aktiv
behandling, men særlig nyttig vil det være å undersøke
pasientenes og veiledernes tilfredshet (Justicia et al.,
2017; Oehler et al., 2019) for å kunne gjøre verktøyene
mer brukervennlige og veiledningen mer effektiv.
Nasjonale planer for e-helse vil gjøre verktøyene
mer tilgjengelige og forhåpentligvis påvirke beslutningstagere i helsevesenet til å gjøre nødvendige prioriteringer slik at slike verktøy blir mer normale å bruke.
Vi tror imidlertid ikke at dette alene er nok. Fraværet
av kunnskap om implementering av iKAT kan innebære en hindring for vellykket spredning i stor skala
(Hadjistavropoulos, et al., 2017). Dersom det kommunale helse- og omsorgstilbudet skal utvides og styrkes
ved å ta i bruk iKAT som behandling for depresjon, bør
en ha fokus på implementeringsprosessen, fordi man
uten et slikt fokus i denne konteksten vil ha mindre
kontroll over hvordan metoden praktiseres. Det vil være
behov for prosjekter som jobber mer systematisk med
og evaluerer implementeringstiltak, slik at man på sikt
kan utarbeide en tydelig implementeringsstrategi.
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Terapeutveiledet internettbehandling
Av Marthe Sunde

Ny teknologi muliggjør nye måter å
tilby terapi på, inkludert behandling
for psykiske lidelser. Det er lett å se
for seg at internettbehandling kan
nå ut til personer som ikke vanligvis
ville søkt hjelp på tradisjonelt vis,
at det kan redusere reisekostnader
og øke fleksibilitet i behandlingen.
Men hvordan påvirkes pasienter og
behandlere av at terapien flyttes ut
av terapirommet?

PSYKOLOGSPESIALIST Gunn Elise Sætre svarer

på spørsmål om terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser, og deler erfaringer
fra behandlingstilbudet eMeistring.
Internettbehandling for psykiske lidelser
eMeistring er terapeutveiledet internettbehandling for depresjon, angst og panikklidelse (Helse
Bergen, 2019a). Det er et behandlingstilbud
for pasienter i Helse Vest, men tar også imot
pasienter fra andre helseregioner. På deres nettsider kan man lese at behandlingen bygger på
kognitiv adferdsterapi og består av åtte eller ni
moduler med tekst og oppgaver. Tidsrammen for
behandlingen er 14 uker. Den veiledede internettbehandlingen har samme innhold som tradisjonell behandling, og over internett har pasienten
tilgang til innholdet når som helst. Via elektroniske meldinger har pasienten kontakt med
behandler minst en gang i uka, og behandlerens
oppgave er å veilede og støtte gjennom programmet. Meldingssystemet som brukes fungerer

ikke som en chattjeneste, men pasienten kan
sende melding når det passer og få svar fra sin
behandler i løpet av noen dager (Helse Bergen,
2019b). Innholdet i den første modulen i alle de
tre programmene ligger tilgjengelig på eMeistrings nettsider (Helse Bergen, 2019c).
Erfaringer fra eMeistring
Gunn Elise Sætre er psykologspesialist og
fagansvarlig for eMeistring. Hun forteller at
deres behandling for panikkangst og sosial angst
har vært tilgjengelig siden 2013, og depresjonsbehandlingen siden 2015. Behandlingen er et tilbud
for personer over 18 år.
Dette er jo en ny type behandling, med tanke på
at den i stor grad foregår over internett. Hva er
erfaringene med behandlingen så langt – hvordan
blir den mottatt av pasienter og terapeuter?
– Vår erfaring er at den er godt mottatt, spesielt
hos pasientene som i stor grad allerede er på
nett og søker etter informasjon og har forventninger om at de kan motta helsetjenester der.
Vi forsøker nå i eMeistring ut en modell der
pasienter i Bergensområdet selv kan ta kontakt
med oss for å bli vurdert for behandlingen, altså
at de ikke trenger å bli henvist fra fastlege eller
andre deler av helsetjenesten. Ca. 1/3 av pasientene våre kommer inn på denne måten. Av de
som har gjennomført behandling er størstedelen
av pasientene fornøyd med den behandlingen de
har mottatt. Vi opplever også at mange terapeuter er positive til tilbudet, samtidig som noen er
mer tilbakeholdne og usikre på om dette er god
behandling. Særlig får vi gjerne spørsmål om hva
som skjer med alliansen i terapi når pasientene
ikke møter terapeuten sin jevnlig. Vår erfaring
er imidlertid at pasientene selv opplever god
allianse med terapeuten, og de kan også oppleve
allianse til teksten i behandlingsprogrammene,
idet de føler at de kjenner seg igjen i innholdet
og at dette «snakker» til dem, til tross for at det
er standard tekst som er lik for alle.
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Gunn Elise Sætre er psykologspesialist og fagansvarlig for
eMeistring. Deres behandling for panikkangst og sosial angst
har vært tilgjengelig siden 2013, og depresjonsbehandlingen
siden 2015. Behandlingen er et tilbud for personer over 18 år.

Sætre forteller at depresjonsprogrammet inneholder elementer fra kognitiv atferdsterapi for
depresjon: psykoedukasjon, adferdsaktivering
og kognitiv bearbeidelse av tanker. Med et tilbud
som baserer seg på internettveiledning blir monitorering av suicidalitet underveis i behandlingen
et tema.
Det fremkommer på nettsidene at pasienter med
moderat til høy selvmordsrisiko selekteres ut.
Hvordan velger dere ut hvilke pasienter som er
aktuelle for deltakelse?
– Alle pasienter kommer til en vurderingssamtale
hos terapeut før ev. oppstart i programmet.
Dersom det fremkommer at personen nylig har
utført suicidforsøk, har pågående selvskadingsproblematikk eller vurderes å ha behov
for tettere oppfølging enn det vi kan tilby ved
behandling over internett vil pasienten ikke få
tilbud om eMeistring, men henvises til ansikt-tilansikt behandling.
Hva med monitorering av suicidalitet underveis
i behandlingen? Er det noe system for å identifisere
pasienter som viser tegn til økt selvmordsrisiko
gjennom forløpet, og hvordan forholder terapeutene
seg til det hvis det oppstår?
– Ja, vi følger med på suicidalitet underveis ved
at pasientene hver uke blir bedt om å fylle ut
et spørreskjema elektronisk som omhandler

depresjonssymptomer, hvor det ene spm. spesifikt omhandler suicidalitet. Dersom pasienten
skårer over et visst nivå har vi et varslingssystem
som gjør at behandler får beskjed, og vi har egne
utarbeidede rutiner for hvordan vi håndterer
denne informasjonen. Ofte er det aktuelt å ringe
pasienten for en avklaring. eMeistring har ikke
akuttfunksjon, så dersom det fremkommer
informasjon som tilsier ytterligere vurdering av
suicidalfare, vil vi henvise pasienten til øyeblikkelig hjelp-vurdering ved lokalt DPS.
Forskning og evaluering
eMeistring har forsket på sitt eget behandlingstilbud, og resultatene har resultert i tre publikasjoner på hvert av de tre programmene (Helse
Bergen, 2019d).
Kan du fortelle mer om forskningen som er
gjort på eMeistring så langt?
– I juni 2017 publiserte vi resultater fra 124
pasienter med panikklidelse som har fått
behandling med eMeistring. Resultatene viser
at panikkbehandlingen i eMeistring er effektiv
både på panikksymptomer og tilleggssymptomer
som depresjon. Effekten er best hos de som har
gjennomført mer enn halvparten av behandlingen. I mai 2018 har vi publisert resultat fra 145
pasienter med sosial angst som har fått behandling med eMeistring. Klinisk signifikant bedring

– Vår erfaring er imidlertid at pasientene selv opplever god
allianse med terapeuten, og de kan også oppleve allianse til
teksten i behandlingsprogrammene, idet de føler at de kjenner
seg igjen i innholdet og at dette «snakker» til dem, til tross for
at det er standard tekst som er lik for alle.
Gunn Elise Sætre
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– Vi tenker at vi bare har sett begynnelsen
på utviklingen av digitalt baserte
behandlingsprogrammer for forebygging
og behandling av psykiske lidelser.
Gunn Elise Sætre

VIDERE LESNING

Artiklene om evaluering av eMeistring
kan leses her:
Sosial angst: https://www.sciencedirect.com/sci-

ence/article/pii/S2214782918300204?via%3Dihub
Panikklidelse: https://www.tandfonline.com/eprint/
zPFItJCYWtfAnGbHa2Cz/full
Depresjon: https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S2214782919300855?via%3Dihub

ble rapportert fra 66,2 % av disse pasientene.
I august 2019 ble resultatene fra en studie med
105 pasienter som har mottatt behandling for
depresjon i eMeistring publisert. 48 % av pasientene som gjennomførte hoveddelen av behandlingen hadde klinisk signifikant bedring.
Terapeutveiledet internettbehandling inn
i fremtidens spesialisthelsetjeneste
Beslutningsforum for nye metoder besluttet
i januar 2019 at terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan tas i bruk
når det er hensiktsmessig (Nye metoder, 2019).
Sætre forteller at metodegodkjenningen fra
Beslutningsforum er et kvalitetsstempel som
gjør at de håper at enda flere vil ta i bruk denne
formen for behandling fremover.
Hvordan ser dere for dere at denne formen
for behandling kan utvikle seg videre?
– Vi har en visjon om at denne type behandling
kan bli tilgjengelig for hele befolkningen i
Norge. Videre er det muligheter for å utvikle
behandlingsprogrammer for flere typer lidelser
enn det vi har i dag. Vi tenker at vi bare har sett
begynnelsen på utviklingen av digitalt baserte

Mer informasjon om behandlingsprogrammene
ligger på nettsidene til Helse Bergen. Her kan
man lese gjennom første modul i alle de tre
behandlingsprogrammene: https://helse-bergen.
no/emeistring/tenester/behandlingsprogramma

behandlingsprogrammer for forebygging og
behandling av psykiske lidelser, og de teknologiske plattformene disse behandlingsformene
leveres på vil bli mer interaktive, få bedre
brukergrensesnitt, gjøre mer bruk av animasjoner, film og virtuelle verdener, og vil bli mer
tilpasset den enkelte bruker. Samtidig er det
vanskelig å se klart hvilken retning utviklingen
vil ta videre, da den teknologiske utviklingen
går fort og noe av det vi i dag ser på som ny og
spennende teknologi kan om få år være avleggs.
Ny teknologi kan åpne opp for muligheter som vi
i dag ikke har begrep om.
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Barn og unges selvmordsytringer:
Kartlegging og analyse av barn og unges
selvmordsytringer i samtaler med en nettbasert hjelpelinje
Av Anders Skisland og Ping Qin

SAMMENDRAG

ABSTRACT

Et økende antall barn og unge kontakter Røde Kors sitt
nettsamtaletilbud «Kors på halsen», for å snakke om selvmordstanker. Gjennom analyse av 200 chat-samtaler med
Kors på halsen fra barn og unge mellom 11 og 20 år, har
denne studien som mål å gi kunnskap om hva som særlig
kjennetegner ytringene til barn og unge som eksplisitt
forteller at de har selvmordstanker. Basert på utsagn eller
ord brukt i chat-samtalene ble det kodet 59 variabler om
aktuelle begreper og ytringer og videre analysert for å
finne sammenheng med uttrykte selvmordstanker. Av 200
samtaler var 125 (62,5 %) ungdommer tydelige på at selvmordstanker var den primære grunnen til at de kontaktet
Kors på halsen. Selvskading, depresjon og angst var de
vanligste plagene, mens ensomhet, mobbing, vold og
overgrep, samt manglende støtte, var vanlig. Videre fortalte
mange om dårlig relasjon til foresatte (19,5 %), dårlig trivsel
hjemme eller på skole. Når det gjaldt hjelpesøkeratferd så
fortalte mange at det var vanskelig å forklare, eller at de
ikke visste hva de skulle si når de skulle oppsøke hjelp (30
%), og de var redd for at foresatte skulle bli skuffet (20,5
%). Mange fortalte også at de ønsket hjelp nå (17,0 %),
men at de vegret seg for å oppsøke hjelp (18,0 %). Det
ble funnet 14 aktuelle begreper og ytringer med en positiv
sammenheng med selvmordstanker som den primære
grunnen til kontakt (p<0,5). Enkeltvis var «depresjon» en
av de variablene med høyest odds (OR=10,88) etterfulgt
av selvskading, mobbing, tidligere eller nylige selvmordsforsøk, ønsker ikke å fortelle det til andre, føler at ting er
tungt, og ønsker hjelp nå. Studien gir en ny type innsikt
i barn og unges utfordringer, tanker og uttrykk om egne
selvmordstanker. Ut ifra resultatene er det viktig å starte
selvmordsforebyggende arbeid tidlig, og tiltak bør være
brede i omfang for å imøtekomme den store variasjonen
i barn og unges hverdag.

An increasing number of children and young people contact
the Red Cross’ online chat service «Kors på halsen», to
talk about suicidal thoughts. Through analysis of 200 chat
conversations with Kors på halsen from adolescents between
11 and 20 years, this study aims to provide knowledge about
what particularly characterizes the utterances of adolescents
who explicitly say that they have suicidal ideation. Based on
statements and words used in the chat conversations, 59
variables were delineated to describe relevant concepts and
utterances and further analyzed by the expressed suicidal
ideation. Of the 200 conversations, 125 (62.5%) adolescents
stated clearly that suicidal ideation was the primary reason for
contacting Kors på halsen. Self-harm, depression and anxiety
were the most common ailments, while loneliness, bullying,
violence and abuse, as well as lack of support were common
complaints. Furthermore, many reported poor relationships
with parents (19.5%), poor well-being at home or at school.
When it came to help-seeking behavior, many said that it was
difficult to explain, or that they did not know what to say when
seeking help (30%), and they were afraid that parents would
be disappointed (20.5%). Many also said that they wanted
help now (17.0%), but that they were reluctant to seek help
(18.0%). In total, 14 relevant concepts and utterances were
found to be positively associated with suicidal ideation as the
primary reason for contact (p <0.5). Individually, «depression»
was the variable with the highest odds (OR = 10.88), followed
by self-harm, bullying, previous or recent suicide attempts, not
wanting to tell others, feels that things are tough, and wanting
help now. These insightful results underscore the importance
of implementing suicide prevention program in children and
adolescents, and the measures should be broad in scope
to accommodate the great variety of problems in their
everyday life.

suicidologi nr 2/2020

Innledning
Til tross for at det er sjelden at barn dør av selvmord,
stiger selvmordsrisikoen raskt gjennom ungdomstiden,
og selvmord er en av de største dødsårsakene i alderen
15 til 25 år. Også barn helt ned i 8–9-årsalderen kan
gå gjennom perioder med selvmords- og selvskadingsatferd (Kõlves, 2010). Nesten en av tre ungdommer
har hatt selvmordstanker (FHI, 2017), og hos ungdom i
Europa har 10,5 % av alle ungdommer i alderen 15–16 år
gjennomført et selvmordsforsøk (Kokkevi et al., 2011).
Selvmordsatferd er en samlebetegnelse som omfatter tanker, planer, trusler om å gjennomføre og gjøre
forsøk på å ta livet sitt. Selvmordsatferd er utfordrende
å forstå i forkant (Larsen, 2010), og muligens mer så
med ungdommer. De under 25 år har i stor grad de
samme risikofaktorene som voksne. Psykisk lidelse er
den største risikofaktoren i tillegg til seksuelle overgrep
(Goldney, 2005; Bridge et al., 2006; Serafini et al., 2015).
Selvmord i nære relasjoner er en tydelig risikofaktor for
denne gruppen (Tishler et al., 2007). Mobbing, negative
livshendelser, tap av viktige relasjoner, konflikt med
venner eller familie, svake skoleprestasjoner og vold i
nære relasjoner er andre faktorer som er nært knyttet
opp mot selvmordsatferd blant ungdom (Ramirez,
2016; Serafini et al., 2015). Risikofaktorer som spesielt
skiller seg ut for ungdommene er clusterselvmord og
påvirkning gjennom sosiale medier (Bridge et al., 2006).
Kors på halsen er Røde Kors sitt nasjonale samtaletilbud for barn og unge, og har eksistert siden 1984.

Tjenesten bemannes av frivillige, og består av chat-,
telefon- og e-posttjeneste. Tjenesten har i tillegg et
forum hvor unge kan sende inn spørsmål som blir
besvart av andre ungdommer. I 2018 besvarte Kors
på halsen nærmere 18 000 henvendelser, og av disse
handlet 996 om selvmordsrelatert problematikk.
Denne studien har undersøkt samtaler gjennomført
på chat-tjenesten til Kors på halsen. Denne kanalen
opplever den største økningen fra år til år, og mye tyder
på at denne trenden fortsetter. Antallet samtaler som
handler om selvmord hadde i 2017 en økning på over
100 % sammenliknet med 2016, og har steget jevnt de
påfølgende år.
Gjennom analyse av disse samtalene med Kors på
halsen, har studien som mål å gi kunnskap om hva som
særlig kjennetegner ytringene til de barn og unge som
eksplisitt forteller at de har selvmordstanker. Disse
analysene vil kunne gi ny og viktig kunnskap, og bidra
til det selvmordsforebyggende arbeidet rettet mot barn
og ungdom.
Metode og gjennomføring av studien
Utvalg av data
Denne studien omfatter barn og unge i aldersgruppen
11 til 20 år som kontaktet Kors på halsen på chattjenesten i en periode på tre måneder fra april 2018 til
juni 2018. Studien tar for seg alle samtaler hvor tema
er relatert til selvmord. Alle samtalelogger ble kodet
og analysert ut fra hvordan de beskriver følelsene
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fortalte om, 9 variabler om årsaker, 14 variabler om
følelsesytringer, 8 variabler om sosiale forhold og 11
variabler som beskrev hjelpesøkeratferd. Kategoriene er
vist i tabell 1, 2 og 3.

omkring selvmord, samt hvilke ord de har brukt for å
beskrive den tilstanden de befinner seg i. Det er kartlagt
hva de selv oppgir som årsaker og faktorer knyttet til
selvmordstankene.
Totalt ble det lest igjennom omtrent 2400 samtaler
og 231 ble inkludert for videre gjennomgang. Inklusjonskriteriet for studien var samtaler hvor ungdommene
fortalte om egen selvmordsatferd, enten ved at de
fortalte at de ønsket å ta livet sitt, eller at de på andre
måter formidlet en type selvmordsatferd. Samtaler
hvor tema var bekymring for selvmordsatferd hos
andre (n=13) og samtaler hvor det ble spurt spørsmål
om selvmord av en generell karakter (n=18) ble senere
ekskludert fra utvalget. 200 samtaler ble til slutt inkludert i analysene.

Statistiske analyser
Analysene er gjort i IBM SPSS, versjon 25. I tillegg ble
det benyttet Excel for enkle utregninger og tabeller. Det
ble først beskrevet hvilke begreper og ytringer som ofte
ble omtalt av ungdommene i chat-samtalene. Videre ble
det undersøkt hvilke begreper og ytringer som hadde
en sammenheng med samtaler hvor barna har brukt
begrepet selvmordstanker. Det ble gjennomført binær
logistisk regresjonsanalyse ved å bruke selvmordstankene som den primære grunnen til at de tok kontakt som
uavhengig variabel, og i alle kategoriene, variablene om
aktuelle begreper og ytringer som avhengige dikotome
variabler. Odds ratio og 95 % konfidensintervaller blir
rapportert. Signifikansnivå ble satt til p<0.05.

Pilotstudie og variabler
Variablene ble utformet etter en pilotstudie som besto
av gjennomlesning av 20 testsamtaler. Samtalene i Kors
på halsen følger i stor grad lik struktur, ved at man
har en innledning, en del hvor man går litt videre inn
i tematikken, og mot slutten følger en oppsummering
og avklaring av hvor veien går videre for barnet eller
ungdommen. Totalt ble det utformet 59 variabler basert
på begreper og ytringer ungdommene selv brukte i
samtalene. Det ble notert ned utsagn eller ord fra hver
samtale, og videre ble disse samlet i et register. Ut av
dette ble det utarbeidet variabler om aktuelle begreper
og ytringer basert på hvor hyppig de dukket opp i
samtalene. Variablene ble sortert inn i seks kategorier
som bestod av: 8 variabler med selvmordsrelaterte
ytringer, 9 variabler med plager som ungdommene

Etiske vurderinger
Et kriterium for gjennomføring av studien var at
anonymiteten til deltagerne ble ivaretatt. Kors på halsen
har som prinsipp at alle som kontakter tjenesten skal
være anonyme hvis de ønsker det. Dette er ivaretatt ved
at ingen personopplysninger er registrert i prosjektet.
Datamaterialet til oppgaven bestod av et skjema med
registreringer hvor hver samtale ble kodet med eget
nummer, og kun tallmateriale er brukt i analysen.
I korrespondanse med NSD ble det konkludert at
studien falt utenfor personvernlovverket og at vurdering fra NSD dermed ikke var nødvendig.

Figur 1. Antall av utvalget fordelt på alder og kjønn
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grunnen til kontakt eller ikke. Testen viste en signifikant økt odds for selvmordstanker som den primære
grunnen til kontakt hvis man har aktive selvmordstanker (OR=2,80, 95% CI: 1,15-6,79, p=0,02), nylige
selvmordsforsøk (OR=4,00, 95% CI: 1,32-12,07, p=0,01)
og tidligere selvmordsforsøk (OR=4,60, 95% CI: 1,0120,85, p=0,03). Variabelen «Døden er eneste løsning»
hadde også en signifikant positiv sammenheng med
selvmordstanker som grunnen til kontakt (OR=3,38,
95% CI: 1,10-10,31, p=0,03).

Resultater
Deltagere
Totalt ble 200 samtaler kodet. Av disse inneholdt 129
samtaler informasjon om kjønn, og 130 inneholdt informasjon om alder (figur 1). I utvalget med informasjon
om kjønn var det overvekt av jenter (N=113, 87 %) og et
mindre antall gutter (N=16, 12,4 %). En stor del av utvalget er mellom 14 og 17 år gamle. Gjennomsnittsalderen
for utvalget er 15,3 år (σ=1,6 år). For jentene er gjennomsnittsalderen 15,3 år (σ=1,59 år) og 14,9 år (σ=1,66) for
guttene.
Selvmordstanker og selvmordsrelaterte ytringer
Av 200 samtaler var det i 125 samtaler tydelige at
selvmordstankene var den primære grunnen til at
ungdommene kontaktet Kors på halsen. I de resterende
75 samtalene ble det brukt ord og uttrykk som kunne
relateres til selvmordstanker, men ungdommene avkreftet at de hadde selvmordstanker på spørsmål. I
kategorien selvmordsrelaterte ytringer ble det registrert
ytringer ungdommene ga som var relatert til selvmordstankene, og svar som kom i forlengelsen av at frivillige
spurte om ungdommene kunne fortelle litt mer om hva
de tenkte på når de svarte positivt på selvmordstanker.
Ungdom fortalte i stor grad uoppfordret om selvmordstankene, men i samtalene kom det også frem som følge
av konkrete spørsmål om ungdommen tenkte på å ta
livet sitt.
«Ønsker å dø» var den mest vanlige selvmordsrelaterte ytringen i samtalene (25,5 %), etterfulgt av «Ønsker
å flykte/forsvinne» og «Planer om å ta sitt eget liv»,
uavhengig av om selvmordstankene var den primære

Plager, årsaker og følelsesbeskrivelser
I kategorien «Plager» ble det samlet de plagene ungdommene selv fortalte om, da spesielt i den innledende
delen av samtalen. Selvskading, depresjon og angst
er mest vanlig i samtalene sortert under denne kategorien. Kategorien «Årsaker» er sammensatt av ulike
forklaringer ungdommene fortalte når de ble bedt om
å forklare hva de tenkte lå til grunn for selvmordstankene. Ensomhet, mobbing, vold og overgrep samt
manglende støtte var de mest vanlige årsakene. Videre
ble det registrert hvilke følelser ungdommene fortalte
om knyttet opp mot temaene for samtalen. Vanlige
beskrivelser av følelser inkluderte blant annet å ha gitt
opp, har ikke lyst til å leve lenger, har det vanskelig,
å føle at ingen bryr seg og håpløshet.
Flere av disse variablene skilte seg betydelig fra
hvorvidt selvmordstanker var den primære grunnen
til kontakt. Testen viste en meget positiv sammenheng
mellom variabelen selvmordstanker som kontaktgrunnen og selvskading (OR=5,41, 95% CI: 2,16-13,51, p<0,01),
angst (OR=2,63, 95% CI: 1,18-59, p=0,02), og depresjon

Tabell 1. Fordeling og analyser av selvmordstanker opp mot selvmordsrelaterte ytringer

Totalt
Variabel

N
(n=200)

Selvmordstanker
%

Ja
(n=125)

%

Nei
(n=75)

%

OR*

95% CI

2,80

1,15 - 6,79†

Selvmordsrelaterte ytringer
Aktive selvmordstanker

35

17,5

28

22,4

7

9,3

Planer om å ta sitt eget liv

36

18,0

24

19,2

12

16,0

1,25

0,58 - 2,67

Nylige selvmordsforsøk

27

13,5

23

18,4

4

5,3

4,00

1,32 - 12,07‡

Tidligere selvmordsforsøk

16

8,0

14

11,2

2

2,7

4,60

1,01 - 20,85†

Døden er eneste løsning

24

12,0

20

16,0

4

5,3

3,38

1,10 - 10,31†

Ønsker å ta livet sitt

29

14,5

19

15,2

10

13,3

1,17

0,51 - 2,66

Ønsker å dø

51

25,5

33

26,4

18

24,0

1,14

0,58 - 2,20

Ønsker å flykte/forsvinne

36

18,0

24

19,2

12

16,0

1,25

0,58 - 2,67

†: p<0.05; ‡: p<0.01; * referansegruppen er de som ikke hadde selvmordstanker som den primære grunnen til kontakt.
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Tabell 2. Fordeling og analyser av selvmordstanker opp mot plager, årsaker og beskrivelser av følelser

Totalt
Variabel

N
(n=200)

Selvmordstanker
%

Ja
(n=125)

%

Nei
(n=75)

%

OR*

8,0

5,41

95% CI

Plager
Selvskading

46

23,0

40

32,0

6

2,16 - 13,51‡

Depresjon

42

21,0

39

31,2

3

4,0

10,88

3,23 - 36,69‡

Angst

42

21,0

33

26,4

9

12,0

2,63

1,18 - 5,87†

Lei seg/trist

39

19,5

22

17,6

17

22,7

0,73

0,35 - 1,48

Selvbilde

25

12,5

20

16,0

5

6,7

2,67

0,96 - 7,44

Spiseforstyrrelser

20

10,0

19

15,2

1

1,3

--§

Stress

20

10,0

14

11,2

6

8,0

1,45

0,53 - 3,95

Somatiske vansker

18

9,0

11

8,8

7

9,3

0,94

0,34 - 2,53

53

26,5

38

30,4

15

20,0

1,75

0,88 - 3,46

Årsaker
Ensomhet
Mobbing

33

16,5

28

22,4

5

6,7

4,04

1,49 - 10,99‡

Vold og overgrep

25

12,5

20

16,0

5

6,7

2,67

0,96 - 7,44

Manglende støtte

24

12,0

17

13,6

7

9,3

1,53

0,60 - 3,88

Psykisk lidelse i nære relasjoner

18

9,0

15

12,0

3

4,0

3,27

0,91 - 11,71

Psykisk lidelse

17

8,5

12

9,6

5

6,7

1,49

0,50 - 4,40

Vold i nære relasjoner

16

8,0

14

11,2

2

2,7

--§

Konflikt i nære relasjoner

16

8,0

12

9,6

4

5,3

1,89

Dødsfall i nære relasjoner

12

6,0

10

8,0

2

2,7

--§

63

31,5

46

36,8

17

22,7

1,99

0,58 - 6,07

Beskrivelser av følelser
Har gitt opp/resignasjon

1,04 - 3,81†

Har ikke lyst til å leve lengre

48

24,0

36

28,8

12

16,0

2,12

1,02 - 4,40†

Har det vanskelig

39

19,5

27

21,6

12

16,0

1,45

0,68 - 3,06

Føler at ingen bryr seg

28

14,0

20

16,0

8

10,7

1,59

0,66 - 3,83

Håpløshet

28

14,0

19

15,2

9

12,0

1,31

0,56 - 3,08

Mangel/tap av kontroll

26

13,0

18

14,4

8

10,7

1,41

0,59 - 3,42

Føler at ting er tungt

24

12,0

20

16,0

4

5,3

3,38

1,11 - 10,31†

Jeg er ikke bra nok

20

10,0

12

9,6

8

10,7

0,89

0,35 - 2,29

Føler på redsel

18

9,0

17

13,6

1

1,3

--§

Føler seg i veien/tar plass

18

9,0

14

11,2

4

5,3

2,24

0,71 - 7,07

Lite fremtidshåp

17

8,5

13

10,4

4

5,3

2,06

0,65 - 6,57

Skyldfølelse

15

7,5

11

8,8

4

5,3

1,72

0,52 - 5,59

Ting er meningsløst

12

6,0

8

6,4

4

5,3

1,21

0,35 - 4,18

Føler seg dum

11

5,5

8

6,4

3

4,0

1,64

0,42 - 6,34

†: p<0.05; ‡: p<0.01; * referansegruppen er de som ikke hadde selvmordstanker som den primære grunnen til kontakt; §: Odds ratio ble ikke kalkulert
grunnet mindre enn 3 eksponeringer i referansegruppa.
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Tabell 3. Bivariate analyser opp mot sosiale forhold og å be om hjelp

Totalt
Variabel

N
(n=200)

Selvmordstanker
%

Ja
(n=125)

%

Nei
(n=75)

%

OR*

95% CI

12,0

2,32

1,03 - 5,20†

Sosiale forhold
Dårlig relasjon til foresatte

39

19,5

30

24,0

9

Dårlig trivsel hjemme

29

14,5

21

16,8

8

10,7

1,69

0,71 - 4,04

Dårlig trivsel på skolen

29

14,5

21

16,8

8

10,7

1,69

0,71 - 4,04

Føler seg ikke forstått

26

13,0

17

13,6

9

12,0

1,15

0,49 - 2,74

Utenforskap

19

9,5

14

11,2

5

6,7

1,77

0,91 - 5,12

Føler seg presset

16

8,0

11

8,8

5

6,7

1,35

0,45 - 4,05

Skiller seg ut blant andre

15

7,5

10

8,0

5

6,7

1,22

0,40 - 3,71

Konflikt med venner

10

5,0

7

5,6

3

4,0

1,42

0,36 - 5,67

Vanskelig å forklare/vet ikke
hva de skal si

60

30,0

43

34,4

17

22,7

1,79

0,93 - 3,44

Redd for at foresatte skal bli
skuffet/få det dårligere/bli straffet

41

20,5

30

24,0

11

14,7

1,84

0,86 - 3,93

Be om hjelp

Ønsker hjelp nå

34

17,0

28

22,4

6

8,0

3,32

1,30 - 8,45‡

Ønsker ikke å fortelle det til andre

37

18,5

31

24,8

6

8,0

3,79

1,50 - 9,59‡

Vegrer seg for å oppsøke hjelp

36

18,0

26

20,8

10

13,3

1,71

0,77 - 3,77

I behandling nå

31

15,5

19

15,2

12

16,0

0,94

0,43 - 2,07

Ønsker hjelp, men vil ikke
fortelle det til noen

24

12,0

18

14,4

6

8,0

1,94

0,73 - 5,11

Ønsker hjelp, men er redd for hva
som vil skje hvis de forteller

21

10,5

14

11,2

7

9,3

1,23

0,47 - 3,19

Vil ikke plage andre med sine tanker

18

9,0

12

9,6

6

8,0

1,22

0,44 - 3,40

Tidligere mottatt behandling

23

11,5

17

13,6

6

8,0

1,81

0,68 - 4,82

Vanskelig med tillit til andre

16

8,0

11

8,8

5

6,7

1,35

0,45 - 4,05

†: p<0.05; ‡: p<0.01; * referansegruppen er de som ikke hadde selvmordstanker som den primære grunnen til kontakt.

som hadde en høy odds med verdien 10,88 (95% CI:
2,16-13,51, p<0,01). Testen viste også en sterk sammenheng mellom selvmordstanker og kontaktårsaker som
mobbing (OR=4,04, 95% CI: 1,49-10,99, p<0,01) og vold i
nære relasjoner (p=0,03).
Tre følelsesbeskrivelser ungdommene kom med,
viste en positiv sammenheng med selvmordstanker
som grunnen til kontakt: «Har gitt opp/resignasjon»
(OR=1,99, 95% CI: 1,04-3,81, p=0,04), «Har ikke lyst til
å leve lenger» (OR=2,12, 95% CI:1,02-4,40, p=0,04), og
spesielt «Føler at ting er tungt» (OR=3,38, 95% CI: 1,1110,31, p=0,03).

Sosiale forhold og om å be om hjelp
I kategorien «Sosiale forhold», ble det samlet ytringer
om hvordan ungdommene opplever seg selv i forhold
til andre. Sosiale forhold tar for seg relasjon til venner,
familie og trivsel på skole, hjemme og med foresatte.
Som vist i Tabell 3, fortalte mange om dårlig relasjon
til foresatte, dårlig trivsel hjemme, dårlig trivsel på
skole og at de ikke følte seg forstått, uavhengig av om
selvmordstankene var den primære grunnen til kontakt
eller ikke.
Det ble i studien samlet data om hva ungdommene
tenkte om det å søke eller be om hjelp, hvordan de
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beskrev det å fortelle om sine utfordringer og eventuelle
utfordringer de tenkte de kom til å få. For eksempel
hvilke konsekvenser de så for seg hvis de fortalte om
sine utfordringer til andre. Mange fortalte om at det er
vanskelig å forklare/vet ikke hva de skal si (30,0 %), og
at de er redd for at foresatte skal bli skuffet (20,5 %).
Mange fortalte også at de ønsker hjelp nå (17,0 %), at
de vegret seg for å oppsøke hjelp (18,0 %), at de var i
behandling nå (15,5 %) eller hadde mottatt behandling
tidligere (11,5 %), mens 18,5 % fortalte at de ikke ønsket
å fortelle om sine utfordringer til noen.
Analysene viste en positiv sammenheng mellom
selvmordstanker som grunnen til kontakt og dårlig
relasjon til foreldrene (OR=2,32, 95% CI: 1,03-5,20,
p=0,04). 39 ungdommer fortalte om dårlige relasjoner
til sine foresatte, og av disse fortalte 30 av ungdommene
at de også slet med selvmordstanker.
«Ønsker hjelp nå» hadde en 3,3-ganger høyere forekomst blant ungdommer som hadde selvmordstanker
som grunnen til kontakt (95% CI: 1,30-8,45, p<0,01), og
«Ønsker ikke fortelle det til andre» hadde en 3,8 høyere
odds (95% CI: 1,50-9,59, p<0,01) blant disse ungdommene.
Diskusjon
Denne studien er, så vidt vi vet, en av få studier
som analyserer samtaler om selvmordstanker på
denne måten, noe som gir en ny type innsikt i barn
og unges utfordringer, tanker og uttrykk om egne
selvmordstanker. Av 200 samtaler var 125 tydelige på
at selvmordstankene var den primære grunnen til at de
kontaktet Kors på halsen. Analysene i studien viste at 14
av 59 variabler om aktuelle begreper og ytringer hadde
en positiv sammenheng med selvmordstanker blant
disse ungdommene.
Studien viste at flere av ungdommene fortalte om et
ønske å dø, eller at de ønsket å forsvinne. Selvskading,
depresjon og angst var de vanligste plagene ungdom
fortalte om i samtalene, mens ensomhet, mobbing, vold

De er preget av ambivalens knyttet til
å be om hjelp. På den ene siden ønsker
de hjelp, men på den andre siden
ønsker de ikke å fortelle til noen hva
de sliter med.

og overgrep, samt en opplevelse av manglende støtte,
var de mest vanlige årsakene til at de tok kontakt.
Videre beskrev ungdommene at de følte på at de hadde
gitt opp, at de ikke hadde lyst til å leve lengre. Mange
beskrev også at de følte på en håpløshet knyttet opp
mot temaene i samtalene. Mange fortalte om dårlig

relasjon til foresatte (19,5 %), dårlig trivsel hjemme
eller på skole. Når det gjaldt hjelpesøkeratferd, fortalte mange at det var vanskelig å forklare, eller at
de ikke visste hva de skulle si når de skulle oppsøke
hjelp (30 %), og de var redd for at foresatte skulle bli
skuffet (20,5 %). Mange fortalte også at de ønsket hjelp
nå (17,0 %), men at de vegret seg for å oppsøke hjelp
(18,0 %).
Videre viser funnene at flere av ungdommene hadde
aktive selvmordstanker og tidligere selvmordsforsøk
bak seg. Årsakene med høyest odds opp mot selvmordstanker som den primære grunnen til kontakt med Kors
på halsen, er mobbing og vold i nære relasjoner. Av
plager, så sliter ungdommene med selvskading, depresjon og angst. Ungdommene med selvmordstanker fortalte oftere at de ikke ser noen annen løsning enn døden
og de har en historie med selvmordsforsøk, og mange
fortalte at de nylig hadde gjort forsøk på å ta livet sitt.
De fortalte også mer at de hadde gitt opp, eller de hadde
resignert og de har ikke lyst til å leve lenger, at ting er
tungt, og de har en dårlig relasjon til sine foresatte. De
er preget av ambivalens knyttet til å be om hjelp. På
den ene siden ønsker de hjelp, men på den andre siden
ønsker de ikke å fortelle til noen hva de sliter med.
Depresjon er av mange holdt frem som den hyppigste enkeltstående risikofaktoren i tilknytning til
selvmord (Mehlum & Hytten, 2014). Denne studien
peker på at depresjonsliknende tilstander, som ungdommene rapporterte selv, var fremtredende faktorer
for selvmordstanker. Depresjon var en av variablene
med høyest odds, med en odds på 10,88, og var tilstede
i 20 % av alle samtalene som handlet om selvmordstanker. For hele datasettet dukket depresjon opp i 23 %
av samtalene.
Flere studier peker på selvmordsforsøk og tidligere
selvmordsforsøk som viktige risikofaktorer for selvmord
(Hart et al., 2013; Park et al., 2017; Troister, et al., 2015).
Denne studien viser at dette også var relevant for ungdommene som kontaktet Kors på halsen. Odds ratio for
tidligere selvmordsforsøk og nylige selvmordsforsøk er
henholdsvis 4,6 og 4,0 ganger høyere med sannsynlighet
for at de som fortalte om nylige selvmordsforsøk også
fortalte om tidligere selvmordsforsøk.
Forskning har pekt på flere risikofaktorer for
ungdom, blant annet seksuelle overgrep, men dette
var ikke et signifikant funn i denne studien, men lå
nært opp mot et marginalt signifikansnivå for vold og
overgrep. En av de sterkeste prediktorer for selvmord
er selvskading (Platt et al., 2005; Stewart et al., 2017). I
denne undersøkelsen svarte 46 ungdommer (23 %) at de
slet med selvskading, og av disse bekreftet 40 stykker
(90 %) at de også slet med selvmordstanker.
Validitet
Ettersom ungdommene som kontakter Kors på halsen
er anonyme er det umulig å innhente komparentinformasjon eller dokumentasjon av noe slag om det
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ungdommene forteller. Dette fører til at vi ikke kan
være sikre på om det de forteller i historiene sine er
reelt, bare tanker, eller fantasier. Dette er forsøkt møtt
ved å poengtere i problemstillingen at studien skal ta
for seg historiene ungdommene forteller til Kors på
halsen. Det er derfor usikkert med bakgrunn i dette om
resultatene kan generaliseres til å gjelde for ungdommer generelt.
Kors på halsen er ikke kjent for hele ungdomsbefolkningen og ikke alle som kjenner Kors på halsen
velger å benytte seg av tjenesten. Det er også studier
som peker på at personer som benytter seg av tjenester
på nett, sliter med høyere grad av sosial angst (Bell et
al., 2018), noe som gjør at funnene i mindre grad kan
generaliseres til befolkningen. En tydelig svakhet i
denne studien er det lave antallet gutter. Det er overvekt
av jenter som kontakter Kors på halsen, og dette gjenspeiles også i denne studien.
Implikasjoner
Selvmordsforebyggende arbeid mot barn og unge
Mye av litteraturen om selvmordsforebygging fokuserer
på psykisk lidelse (Cavanagh et al., 2003). Også i denne
studien er det funnet sammenhenger mellom ungdommenes egenrapporterte psykiske lidelse og selvmordstanker. Utfordringen blir da at ungdom i mindre grad
har tydelige markerte psykiske lidelser, men i større
grad belastende livssituasjoner. Ungdommene som
kontakter Kors på halsen vil i mindre grad snakke om
hva de sliter med, men heller hvordan de skal løse
situasjonen de står i nå. Som en ungdom fortalte: «Hvis
jeg blir kvitt angsten, så vil jeg fortsatt være hun som
ikke får til noe som helst på skolen, men da uten angst».
Ungdom i denne studien forteller at de ønsker hjelp,

men de vet ikke hvordan de skal gå frem for å få det.
De sliter med å finne ut hva de skal si, og til hvem. De
er redd for hvilke konsekvenser det får hvis de forteller
om sine plager og det som kan være en stor ambivalens
knyttet til det å fortelle til andre. De som har fortalt om
sine plager føler ikke at de har fått hjelp i noen grad.
En stor del (77,2 %) av de som hadde fortalt om sine
utfordringer til andre, skrev at de ikke opplevde at det
hadde hatt noen effekt, eller at de opplevde at hverdagen hadde blitt verre i etterkant. Dette gjaldt også
de som fortalte at de gikk i behandling for sine plager.
15,5 % av ungdommene fortalte at de var i behandling,
og av disse var det kun en som fortalte at behandlingen
hadde en positiv effekt.
Freuchen og Grøholt (2015) gjennomførte en studie
hvor de undersøkte selvmordsbrev fra barn under 15
år, og fant at i gruppen med gjennomførte selvmord
var interessen for selvmord mer fremtredende. Det er
tankevekkende med tanke på den store økningen om
dette temaet i Kors på halsen. Forebygging rettet mot
barn og unge kan gi store helsegevinster. Både for å
gjøre barn og unge mer resiliente i barndomsårene,
men også med tanke på de store helsegevinstene
senere. For eksempel viser forskning at fokus på barn
og unges problemløsningsferdigheter og hjelpesøkende
atferd kan bidra til å gjøre ungdommer mer resiliente i
vanskelige livssituasjoner (Hjemdal et al., 2016; Hjemdal
et al., 2010).
Internett som arena for forebygging
Funnene i denne studien viser at internett kan være
en viktig arena for selvmordsforebygging. Ifølge ICT
Data and Statistics division (2018) bruker over 51,2 % av
verdens befolkning internett, og i alderen 15–24 år, er
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71 % brukere av internett. Over 80 % av ungdomsskoleelever oppgir at de bruker over 2 timer hver dag
foran en skjerm (Bakken, 2018).
Personer som bruker internett til å søke om
selvmordsrelaterte temaer har en større risiko for
selvmordstanker (Mok et al., 2015). I tillegg viser studier
at suicidale internettbrukere er mer deprimerte, har
en større risiko for selvmordstanker og er mindre
hjelpesøkende enn andre suicidale. På den andre siden
viser undersøkelser også at internett kan bidra til å
redusere selvmordsatferd (Harris et al., 2009), og flere
rapporterer at de bruker internett som et alternativ for
å mestre selvmordstankene når de blir for tunge (Bell et
al., 2018).
Halvparten av personer som døde ved selvmord
benektet å ha selvmordstanker da de ble spurt om det
av en erfaren kliniker (Larsen & Herrestad, 2012), og en
studie av ungdommer (Freuchen & Grøholt, 2015) viste
at de i mindre grad kommuniserte fortvilelse til foreldrene på en måte som vekket foreldrenes bekymring.
Personer som ønsker å fortelle om selvmordstanker
kan vegre seg for å fortelle, hvis det resulterer i at de
blir identifisert (Evans et al., 2005), og tjenester hvor
brukerne kan velge å være anonyme kan være spesielt
godt egnet for å samtale om denne problematikken.
Erfaringer fra Kors på halsen viser at ungdom i stor
grad ønsker å snakke om egen selvmordsatferd, og at
anonymiteten er en viktig faktor som muliggjør dette.

Personer som ønsker å fortelle om
selvmordstanker kan vegre seg for å
fortelle, hvis det resulterer i at de blir
identifisert, og tjenester hvor brukerne
kan velge å være anonyme kan være
spesielt godt egnet for å samtale om
denne problematikken.
Konklusjon
I denne studien har 200 samtaler blitt belyst hvor
ungdommene har fortalt om selvmordsrelatert problematikk. Selvmordsproblematikk er komplisert og
sammensatt, og analysene av samtalene fra Kors på
halsen viser det samme bildet. Internett kan være en
arena hvor ungdom i større grad blir eksponert for
selvmordstematikk, og kan også være en viktig arena
for selvmordsforebyggende arbeid. Dette kan tyde på
at det er nødvendig med god informasjon, i tillegg til
tjenester hvor ungdom kan få mulighet til å uttrykke
seg på en annen måte, og med andre forutsetninger
og rammer for samtalen.
Selvmordstanker i ung alder er en risikofaktor
for senere selvmordsatferd, og det er viktig å starte
selvmordsforebyggende arbeid tidlig. I studien var

det barn ned mot 11-årsalderen som kontaktet Kors
på halsen med selvmordstanker, og flere av de yngre
fortalte at de hadde slitt med selvmordstanker i mange
år. Det er få ungdom som tar livet sitt, men selvmordstanker er uansett en veldig belastende prosess, og vanskelige tanker kan tynge ned en allerede tung hverdag
for mange.
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VR-teknologi åpner for nye
metoder innen simuleringstrening
for helsepersonell
Intervju med Cathrine W. Steen, psykologspesialist, spesialrådgiver i selvmordsforebygging ved Sykehuset Innlandet og stipendiat Høyskolen Innlandet

Av Johan Siqveland

Å møte pasienter som har selvmordstanker oppleves av mange
terapeuter som noe av det vanskeligste ved jobben. De siste
årene har det blitt gitt mer undervisning om temaet, men
det er fortsatt mye vi ikke vet om hva som er beste form for
undervisning.

MEDISINSK SIMULERING (SIM) er en undervis-

ningsmetode som kombinerer øvelse på realistiske scenarioer med tid og rom for refleksjon og
har vist seg nyttig i opplæringen av helsepersonell i mange sammenhenger. Ny VR-teknologi
har åpnet mulighetene for nye metoder innen
simuleringstrening. Cathrine Steen undersøker
disse mulighetene i et nytt Ph.d.-prosjekt.
Hva er prosjektet ditt?
– Prosjektet mitt er å utvikle og evaluere
VR-basert simulering, og hvordan metoden kan
brukes i opplæring av helsepersonell for å ha
samtaler med personer i selvmordskrise. Dette
er en klinisk situasjon som setter flere terapeutferdigheter på prøve: Samtalen forutsetter både
kunnskap om selvmordsfare og relasjonelle
ferdigheter. Terapeuten må kunne fange opp
informasjon som er nødvendig for å vurdere
risiko og samtidig få pasienten til å føle seg
møtt på en god måte og tatt på alvor.

Hva er simuleringstrening?
– Det er grovt sett tre hovedfaser i en trening med
medisinsk simulering. Fasene er briefing, scenario
og debrief. I forkant av briefing har deltakerne
fått en prebrief, enten gjennom tilsendt materiale
eller gjennom teorigjennomgang før treningen.
En viktig del av prebrief- og briefingfasen er gjennomgang av læringsmålene. Læringsmålene er
grunnlaget for scenarioet, som er den andre hovedfasen. Scenarioet er en pasientsituasjon man
ønsker å trene på. I scenariodelen av medisinsk
simulering deltar helsepersonell «som seg selv»,
utfra profesjon, og trener på kliniske situasjoner
som er beskrevet i læringsmålene. I tradisjonell
simulering vil noen få delta i scenarioene som
«seg selv» mens andre deltar som observatører.
Hele prosessene ledes av fasilitatorer som hjelper
deltagerne å øve på læringsmålene.
I VR-basert simulering består scenarioene
av ferdiginnspilte 360 graders filmer av kliniske
situasjoner. Alle deltakerne på trening vil kunne
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– Gjennom simuleringstrening kan
terapeuter og miljøpersonell snakke
om vanskelige situasjoner og hva
det gjør med dem, i en trygg
kontekst, og i en annen struktur
enn individuell veiledning.
Cathrine W. Steen

delta i samme situasjon gjennom VR-brillen, som
gir en opplevelse av «being there».
I mitt prosjekt vil det innspilte VR-scenarioet
for eksempel kunne være en situasjon hvor det
er åpenbart vanskelig for terapeuten å spørre om
suicidalitet, hvor det er ting ved det pasienten
sier som vekker reaksjoner hos terapeuten, og
som kanskje gjør terapeuten usikker på hvordan
hun vil gå videre. Hensikten med VR-scenarioet er ikke å vise en «fasit» på en vanskelig
samtale, tvert imot er VR-scenarioet tenkt å være
et utgangspunkt for en gruppebasert drøfting
og refleksjon av utfordringer terapeutene vil
oppleve i en slik situasjon. Erfaringsutveksling
og læring av hverandre vil få plass i debrief- eller
refleksjonsfasen, der deltakernes opplevelse og
reaksjoner på situasjonen i brillen drøftes i lys av
læringsmålene.
Etter VR-scenarioet er deltagerne med i
en debrief eller refleksjonsfase sammen med
de andre deltagerne som har vært gjennom
scenarioet og fasilitatorene, hvor de kan drøfte
reaksjoner og opplevelser, og hva de sitter igjen
med etter scenarioet. Refleksjonsfasen ledes
av en eller to erfarne fasilitatorer med utgangspunkt i de gitte læringsmålene.
Fordelen med ferdiginnspilte scenarioer
er at man har mer kontroll på scenarioet som
utspilles, og slik kan være sikker på at læringsmålene berøres. Hvis en tenker seg at læringsmålet ved en øvelse er at terapeuten blir kjent
med egne reaksjoner og dermed mestrer bedre
møtet med pasienter i selvmordkrise, kan en
gjennom ferdiginnspilte scenarioer «sikre» at
dette er tematisert i VR-brillen og berøres i
refleksjonsfasen etterpå. Ved tradisjonell «live»
scenariotrening kan man i mindre grad være
sikker på at valgte læringsmål berøres.

Hva oppnår man ved simuleringstrening
sammenlignet med andre metoder for opplæring?
– Gjennom simuleringstrening kan terapeuter og
miljøpersonell snakke om vanskelige situasjoner
og hva det gjør med dem, i en trygg kontekst, og
i en annen struktur enn individuell veiledning.
En simuleringstrening er en ledet refleksjon hvor
deltagerne inviteres til å ta andre sitt perspektiv
og bedre forstå det. Simuleringstrening er en god
måte for å bedre tverrfaglig samarbeid, særlig
på døgnposter, der en gjennom tverrfaglige
treninger med behandlere og miljøpersonell,
kan trene på å forstå hverandres synspunkter
om vanskelige ting det ellers ikke er så greit å
snakke om. Dette fremmer et ivaretagende miljø
for ansatte og pasienter.
Hva vil du finne ut mer om gjennom prosjektet?
– Jeg har alltid vært opptatt av at vi i tradisjonell
undervisning har vært lite opptatt av å trene på
hverdagen i enhetene, utfordrende situasjoner
eller det vi ikke mestrer så bra.
VR er et spennende tilskudd til simulering som trenings- og refleksjonsmetode fordi
illusjonen av «å være der» ved hjelp av VR-brillen
kan bidra til økt kroppslig og emosjonell respons
hos deltakerne, og slik også kanskje bidrar til
mangfold av refleksjon.
Kanskje kan VR-basert simulering bidra til at
vi som helsepersonell kan trene på å tåle utfordrende og vanskelige reaksjoner i oss selv i møte
med selvmordskriser, og slik bli bedre rustet til å
møte pasientene der de er.
Jeg tror at dette prosjektet kan treffe med
nytt medium som beveger deltagerne og skaper
nyttige emosjonelle prosesser hos de som deltar.
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Liv, mening og frihet
Anmeldt av Kim Larsen

VIKTOR FRANKL:
Yes to life. In spite of everything
Introduction by Daniel Goleman
Afterword by Frank Wesseley

VIKTOR FRANKLS BOK Man’s Search

for Meaning fra 1959 er en av de
mest bestselgende psykologirelaterte bøkene gjennom alle tider.
Den er med på lister over essensielle bøker, som for eksempel
Library of Congress’ liste over de ti
viktigste bøkene i USA og Amazons
liste over de hundre mestselgende
bøkene. Den ble skrevet i løpet
av ni dager og publisert anonymt
i 1946, kun knapt ett år etter at
forfatteren hadde vært igjennom
opphold i fire konsentrasjonsleirer
(Theresienstadt, Auschwitz,
Kaufering og Turkheim). Frankl
overlevde så vidt, men mesteparten
av hans familie ble myrdet.
Jeg kom tilfeldigvis over den
lille boken Yes to Life. In spite of
everything og bestemte meg for å
kjøpe den da jeg så at den inneholdt tidligere uoversatte skrifter.
Den består av forelesninger Frankl
hadde på voksenopplæringsinstituttet i Ottakring i Wien i den
samme perioden hvor han skrev
sin mest kjente bok, Man’s Search
for Meaning. Forelesningene som
utgjør Yes to life. In spite of everything
ble opprinnelig publisert av forlaget
Franz Deuticke i Wien (det samme
forlaget som Freud brukte). Den
ble fort utsolgt og senere overskygget av Frankls voluminøse
forfatterskap. Boken blir imidlertid
«gjenoppdaget» av et annet forlag
og utgitt på tysk i 2019, og deretter
på engelsk i 2020. Forelesningene
omfatter mange av de tema Frankl
senere utbroderte i sine mange
bøker og som mye brukt foredragsholder på universiteter verden
rundt (han holdt foredrag på 200
forskjellige universiteter) frem
til sin død, 92 år gammel, i 1997.

London: Penguin Random House. 2020
160 sider
ISBN 978-18-46-04636-0

Boken består av fem forelesninger
redigert sammen til tre kapitler.
Frankl er en pioner både i
suicidologisk teori og psykoterapeutisk selvmordsforebygging.
I sine skrifter vektlegger han
vedvarende selvmord som en av
de mest meningsløse og tragiske
av alle menneskelige handlinger.
Frankl er utdannet lege og spesialist
i nevrologi og psykiatri med senere
doktorgrad også i filosofi.
Tidlig på 1900-tallet var det lille
som var av selvmordsforebyggende
tiltak sentrert om utdanningsinstitusjonene og selvmord blant
skoleelever. Det er således symptomatisk at den første formelle suicidologiske kongress ble arrangert
av Freud og Wiens Psykoanalytiske
Selskap i 1910 med selvmord blant
skoleelever som tema (Friedman,
1967). Allerede som medisinerstudent i 1928 opprettet Viktor Frankl
et psykoterapitilbud til elever i
den høyere skole for å forsøke å
motvirke de årlige selvmordsbølgene som forekom da karakterene
ble utdelt og mange håp om videre
livsplaner brast. I konsultasjonene
la Frankl vekt på at meningen med
livet ikke lå i karakterene (selv
om det fremstod slik i elevenes
sosiokulturelle kontekst), men at
det var et mylder av andre men-

ingsfylte livsprosjekter som lå åpne
også for mennesker som ikke presterte optimalt innenfor en akademisk sammenheng, at alle mennesker
hadde sin egenverdi, samt at motgang og lidelse til og med kunne
potensere meningen med livet.
Etter at Frankls selvmordsforebyggende tiltak ble igangsatt var det en
periode hvor en ikke hadde noen
selvmord ved skolene i Wien etter
karakterutdelingen. Dette bidro til
å synliggjøre og utbre forestillingen
om at selvmord virkelig kunne
forhindres ved psykologiske tiltak,
noe som stod i motsetning til populære forestillinger på den tiden.
Frankls spesiale var depresjon og
suicidalitet. I årene 1933–1937 var
han sjef for en avdeling for deprimerte og suicidale kvinner på Steinhof psykiatriske sykehus i Wien
og behandlet i denne perioden
tusenvis av pasienter. Legg merke
til tidslinjen her: De vi tenker på
som pionerer i klinisk suicidologi
som Norman Farberow og Edwin
Shneidmann var langt senere ute.
I populærhistorien blir ofte
Frankls eksistensielle filosofi og
logoterapien sett i sammenheng
med oppholdene i konsentrasjonsleirene. Men som Daniel Goleman
påpeker i forordet til boken hadde
Frankl formulert disse tankene
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lenge før annen verdenskrig. Ideene
var sentrale under hans kliniske
arbeid med suicidale pasienter
og ble utviklet i møtet med denne
gruppen. Den svært misvisende
tittelen på Man’s Search for Meaning bidro også til den feilaktige
forestillingen; den fikk tittelen Ein
Psychologe erlebt das Konzentrationslager da den kom ut på tysk i 1946
og From Death-Camp to Existentialism
da den kom ut på engelsk i 1959.
Frankl formidler i alt han
skriver en kraftfull og urokkelig
tro på livets meningsfullhet og at
mennesket selv under de verst
tenkelige betingelser (som konsentrasjonsleirene) vil ha en siste rest
av frihet igjen (om ikke annet så i
hvilket perspektiv eller holdning en
kan innta til omgivelsene og til hendelsene). Ansvar, frihet, verdighet
og mening er iboende egenskaper
ved menneskelivet, men det er opp
til hver enkelt å virkeliggjøre dem
for seg selv. Denne troen og evnen
til å formidle den gjør at Frankls
bøker kan egne seg som biblioterapi
for eksistensielt betinget suicidalitet. Det at hans bøker er kroniske
bestselgere, tilsier at han har truffet
sentrale tema i vår tid, som meningsløshet, anomi, fremmedgjøring,
og eksistensielt vakuum (som i seg
selv er et av Frankls begreper).
Så er spørsmålet: Vil en finne
noe i denne boken som ikke er
behandlet i Frankls senere skrifter?
Svaret er nei; alle temaer er senere
mer utfyllende behandlet og
utbrodert. Hva er da vitsen med å
lese denne lille boken? Man får en
komprimert versjon av så å si hele
det senere forfatterskapet, fremført
på en populariserende måte til et
legpublikum i voksenopplæringen i
Ottakring.
For meg var nok det mest
verdifulle å se denne boken som en
historisk tidskapsel. Frankl argu-

menterer mot sentrale elementer i
tidsånden i 1946, som for eksempel
at det var noen hensikt i å forsøke
å redde personer som hadde utført
et selvmordsforsøk (!). Frankl
argumenterer for synspunkter som
vi i dag heldigvis tar for selvsagte;
det sier jo noe om at verdensbildet har utviklet seg i disse årene.
Tidsånden er også relatert til at
man under redigeringen har endret
noen av begrepene:
Some individual terms of Professor
Frankl`s that were a natural part of
the German general and medical
vocabulary at the time of the original publication of the lectures have
been carefully changed as these
are no longer acceptable (s. 21).

Det kanskje mest tankevekkende
ved Yes to life, in spite of everything
er imidlertid at den synliggjør de
mange områdene Frankl foregrep,
senere utvikling både i psykologisk
teori og forskning. Betoningen
om at oppfattelse av mening er
avgjørende for menneskets helse
foregriper helsepsykologien som
felt og spesielt Aaron Antonovskys
(1987) begrep «sense of coherence»,
det at vi tåler stress med mening
bedre enn stress uten mening
foregriper moderne stressforskning
(«appraisal»), at det mest skadelige
ved traumer er at de ødelegger
personens grunnleggende antakelser og oppfatninger om verden
rundt seg foregriper moderne
traumeteori (f.eks. Janoff-Bulman,
1992), samt at betoningen av det
meningsskapende og salutogene
ved mennesket foregriper positiv
psykologi (Seligman, 2011). I tillegg
omtaler Frankl selvmordstankenes
potensielt trøstende og selvregulerende funksjon, traumatisk vekst,
resiliens og survivor guilt.
William James sa at hans første

Ansvar, frihet, verdighet og mening er iboende
egenskaper ved menneskelivet, men det er opp
til hver enkelt å virkeliggjøre dem for seg selv.

handling av fri vilje ville være å
begynne å tro på den frie vilje.
Pascal sa i sitt berømte teologiske
«veddemål» at det ville lønne seg å
tro på Gud selv om det skulle vise
seg at han ikke fantes, fordi det i
seg selv ville gjøre livet rikere (det
verste ville være å ikke tro på Gud
hvis det viste seg at han fantes). I
et slikt metaperspektiv tenker også
Frankl, som i en annen sammenheng har sagt at meningen med
hans eget liv har vært å få andre til
å tro på meningsfullheten i sine liv
(Halamandaris, 2020). Han avslutter en av forelesningene slik:
…if a human being decides to
believe in an ultimate meaning, in
the super-meaning of being, then
this belief, like every belief, will
have a creative effect. Because
belief is not just belief in one`s
own truth, it is more, much more:
belief brings into being that which
is believed! (s. 94–95).

Både bestselgerstatusen og Frankls
stilling i suicidologien bevirker at
de fleste i vårt fag har lest ham.
Ikke desto mindre gir denne lille
og upretensiøse boken et velkomment gjensyn med en av de store
pionerene i vårt fag på en måte som
gjør at en også føler seg litt hensatt
til voksenopplæringen i Ottakring i
1946 og tidsånden derfra.
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Skal auke kunnskapen
om sjølvmord og rus
Av Silje Pileberg

I eit nytt doktorgradsprosjekt skal Martin Øverlien Myhre
undersøke kva som kjenneteiknar sjølvmord i rusbehandling,
og korleis slike sjølvmord skil seg frå dei i psykisk helsevern.

Foto: Hanne Holmesland
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Kva slags behandling har dei brukarane som
tar livet sitt, fått det siste året? Kva aldrar
og diagnosegrupper er mest utsette? Og kor
lang tid gjekk det etter behandling før
dei tok livet sitt?

ER DU AVHENGIG AV RUSMIDLAR, har du
større risiko for å døy tidleg enn andre samfunnsgrupper. Overdose er ei vanleg årsak,
men også sjølvmord er meir utbreitt i denne
gruppa enn i folket elles.
Også dei som får behandling, rammast:
Ti prosent av alle som døyr av sjølvmord i
Noreg har hatt kontakt med eit tilbod innan
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Dette er del av spesialisthelsetenesta og
omfattar avrusing, langtidsinstitusjonar og
poliklinisk behandling, altså samtalar medan
du bur heime.
Trass høge tal har det vore forska lite på
denne gruppa. No skal Martin Øverlien Myhre
jobbe med temaet i eit PhD-prosjekt, etter å ha
blitt tildelt midlar frå Stiftelsen Dam.
– Det har vore meir forsking på sjølvmord
i psykisk helsevern, mellom anna fordi den
høge sjølvmordsrisikoen hos pasientane lenge
har vore kjent. Men internasjonalt er det no
ei aukande interesse for å studere sjølvmord
blant folk som har fått rusbehandling, seier
Myhre, som er tilsett ved Nasjonalt senter for
selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Spørsmål utan svar
Det finst mange spørsmål forskarar ikkje veit
svara på enno. Til dømes: Kva slags behandling
har dei brukarane som tar livet sitt, fått det
siste året? Kva aldrar og diagnosegrupper er
mest utsette? Og kor lang tid gjekk det etter
behandling før dei tok livet sitt?
– Dette er spørsmål vi no vil sjå nærare på.
Vi vil også undersøke kor vidt tidlegare suicidal
åtferd påverkar risikoen for sjølvmord i denne
gruppa, seier Myhre.
Det overordna målet for forskingsprosjektet er å gje eit betre grunnlag for utforming av
effektive sjølvmordsførebyggjande tiltak i TSB.

Registerstudiar og spørjeundersøking
Prosjektet vil nytte registerdata frå Nasjonalt
kartleggingssystem for selvmord i psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Materialet koplar Dødsårsakregisteret
og Norsk pasientregister, der alle som døydde
av sjølvmord innan eit år etter kontakt med
psykisk helsevern er inkludert.
Den eine av Myhres studiar vil også nytte
data som kartleggingssystemet samlar inn
frå klinikarar som har vore i kontakt med
dei døde.
Myhre sine vegleiarar er medisinprofessor
og senterleiar Lars Mehlum ved NSSF, forskar
og psykologspesialist Fredrik Walby ved NSSF
og seniorforskar Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet. Tommy Sjåfjell frå brukarorganisasjonen A-larm leiar prosjektet sitt
brukarpanel. Prosjektgruppa samarbeidar
med organisasjonen Rådet for psykisk helse.
KJELDE:
Rapporten «Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig
spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal
registerstudie» (2020)

Martin Øverlien Myhre
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NRK-journalist fikk Olafprisen:

– Jeg var redd for å gjøre
vondt verre
Av Silje Pileberg

Under et intervju med en etterlatt, ble NRK-journalist
Annemarte Moland selv stilt spørsmål av den hun
intervjuet. Det ble begynnelsen på flere års journalistisk
arbeid med selvmord i norsk helsevesen.

NRK-JOURNALIST Annemarte Moland ble 8. september tildelt Olafprisen for innsatsen med å
sette selvmord på den offentlige agendaen. Hun
har tidligere fått flere andre utmerkelser, blant
annet den prestisjefylte European Press Prize.
Det var moren til en ung mann som hadde
tatt livet sitt, som sparket det hele i gang. Moland
intervjuet henne til en Dagsrevyen-reportasje for
noen år siden og fikk følgende spørsmål tilbake:

«Er du klar over hvor mange pasienter i
psykisk helsevern som tar sitt eget liv?»

Hun sa også:
«Hvor ellers i norsk helsevesen ville vi godtatt så
høye dødstall uten at det ble satt i gang et stort
arbeid for å få ned antallet?»

Moland ble nysgjerrig.
– Men jeg tenkte at det er vel noen som gjør
noe med det. Det finnes nok noe kartlegging.

– Jeg har aldri vært så redd for å gjøre
vondt verre med journalistikken noen
gang. Jeg fryktet at arbeidet ville utløse
flere selvmord enn det ville forebygge.
Annemarte Moland

200 tilsynssaker
Det ble Moland selv som skulle gjøre den kartleggingen. Hun og kollegaene gikk gjennom alle
selvmord i 2014, 2015 og 2016 som hadde blitt
tilsynssaker i norsk helsevesen.
Dette var saker om mulig svikt i spesialisthelsetjenesten. Slike saker varsles inn til Statens
helsetilsyn, som så sender sakene videre til
fylkesmennene som avgjør om det skal åpnes
tilsynssak eller ikke.
200 slike saker til sammen resulterte i
en mengde artikler og reportasjer hos NRK. I
arbeidet ble Moland og kollegene også oppmerksomme på noe annet.
En lukket selvmordsgruppe
I et varsel fra en psykiatrisk avdeling – om en
ung jente som hadde tatt sitt eget liv – fant
journalistene følgende setning:
«Det viser seg at pasienten, og venninnen, deltok
i en lukket selvmordsgruppe på Facebook».

Varselet ble opphavet til «Trigger Warning»: et
stort journalistisk arbeid som avslører et lukket
nettverk på Instagram der hundrevis av unge
jenter deler bilder og videoer av selvskading,
noen ganger også selvmord.
– Jeg har aldri vært så redd for å gjøre vondt
verre med journalistikken noen gang. Jeg fryktet

– Det kaoset som oppstår i
den store, felles sorgen, synes
jeg er veldig skummelt. Da er
liv i fare.
Annemarte Moland

NRK-journalist
Annemarte Moland
ble tildelt Olafprisen
for sin innsats i
arbeidet med å
sette selvmord på
agendaen, blant
annet i dokumentaren
Trigger Warning.
Foto: Silje Pileberg.

at arbeidet ville utløse flere selvmord enn det
ville forebygge, sier Moland.
Involverte helsefaglige personer
Hun hadde både våkenetter og mange diskusjoner med kolleger og sjefer, der spørsmålet
«hva vil dette utløse» stod i sentrum.
– Men igjen og igjen landet vi på at dette
er for viktig til ikke å fortelle.
I arbeidet har Moland og kollegene også
rådført seg med fagpersoner, blant andre Fredrik
Walby og Anita Tørmoen ved Nasjonalt senter for
selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). De
ble tidlig involvert, og i sluttfasen leste de eller så
igjennom alle saker før publisering. Også psykologer og etterlatte-foreninger var med.

– Involveringen av fagpersoner førte blant annet
til at mindre kjente selvskadingsmetoder ikke
ble nevnt i sakene vi publiserte. Dette var for å
unngå smitteeffekt, forteller Moland.
Stemningen etter et selvmord
Hun forteller at det som har gjort mest inntrykk
på henne, er hva som skjer i nettverket etter et
selvmordsforsøk eller et selvmord.
– Da piskes stemningen i nettverket opp. Det
kaoset som oppstår i den store, felles sorgen,
synes jeg er veldig skummelt. Da er liv i fare.
Noe av det journalistene dokumenterte, var
hvordan et selvmord eller selvmordsforsøk kunne
føre til flere tilfeller i perioden like etterpå.
Journalistene hadde tilgang til nettverket
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På bildet overrekker Johanna Lundereng
Olafprisen til Moland. Foto: Silje Pileberg.

blant annet gjennom kontoen til 17-åringen
Andrine, som hadde tatt sitt eget liv. Andrines
mor var en viktig kilde, og det ble etter hvert
også andre jenter i nettverket.

– I arbeidet med boken jeg skriver
på nå, har jeg møtt jenter som har hatt
20 behandlere på ett og et halvt år.
Annemarte Moland

Hadde «brukt opp» spesialistene
Under utdelingen av Olafprisen ble Moland
spurt hvilket råd hun ville gitt helseministeren.
Da sa hun: «Få stabilitet i barne- og ungdomspsykiatrien.»
– I arbeidet med boken jeg skriver på nå,
har jeg møtt jenter som har hatt 20 behandlere

på ett og et halvt år. Når du er 14–15 år og livet
er i kaos uansett, er det ikke den ustabiliteten
du trenger, mener Moland.
Mange opplever at de ikke blir tatt på alvor,
for eksempel ved at de blir oppfattet som
oppmerksomhetssyke, legger hun til.
Ønsket bedre behandling
I etterkant av Trigger Warning, gjorde NRK en
spørreundersøkelse blant landets barne- og
ungdomspsykiatriske avdelinger.
Av de avdelingene som svarte, hadde åtte
av ti satt i verk nye tiltak etter avsløringene,
for eksempel ved å snakke med pasienter om
de mørke nettverkene eller diskutere saken på
fagmøter. Noen hadde gjort endringer i behandlingsrutinene sine.
– Da vi startet, satte vi en del mål på hva
vi ville oppnå. Et av de øverste målene var at
disse jentene må bli sett og hørt tidligere. Det
målet føler jeg at vi har nådd, selv om mye
arbeid gjenstår, sier Moland.
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Litt færre sjølvmord dei første
månadene med Covid-19
Av Silje Pileberg

Under dei første tre månadene av pandemien tok litt færre
nordmenn livet sitt enn det som var tilfelle åra før. Økonomiske
støtteordningar og eit godt psykisk helsetilbod kan ha betydd
mykje, ifølgje medisinprofessor.

I MARS, APRIL OG MAI 2020 tok færre nordmenn livet sitt enn kva som var tilfelle i same
periode dei fem åra før. Det kjem fram i ein
kommentar som nyleg vart publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica.
Talet på sjølvmord i Noreg var 12,5 prosent
lågare i desse tre månadene i 2020 enn
gjennomsnittet for dei same månadene dei
fem føregåande åra. I faktiske tal var det
ein nedgang frå 160 til 140 sjølvmord, ifølgje
ein analyse av tal frå Dødsårsakregisteret.

Usikre forklaringar
Ifølgje professorar i medisin, Ping Qin og Lars
Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), som står bak
kommentaren, er forklaringa på nedgangen
uviss. Det kan vere del av ein naturleg variasjon, men dei ser det som sannsynleg at
nedgangen heng saman med pandemien.
I så fall kan ei viktig forklaring vere at
pandemien får oss til å konsentrere oss om
andre ting i livet, meiner Ping Qin.
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– Pandemien kan også ha endra folks syn
på helse og dødelegheit. Kanskje opplever
vi livet som meir verdt å ta vare på.
Ping Qin

– Tidlegare vanskar blir mindre presserande
når pandemien trugar alle og heile samfunnet.
Pandemien kan også ha endra folks syn på
helse og dødelegheit. Kanskje opplever vi
livet som meir verdt å ta vare på,
Meir sosial støtte
Ho peikar også på andre moglege forklaringar,
for eksempel ei oppleving av eit sterkare fellesskap. Dette kan ha gjort at folk som kjenner seg
utanfor, har opplevd meir sosial støtte.
– Dessutan vart det gjeve store pakkar med
økonomisk støtte, og det vart raskt implementert eit breitt spekter av psykososiale førebyggjande tiltak. Dette trur eg har hjelpt mange i
ein kritisk fase.
Mellom anna vart helsetenester for folk
med psykiske vanskar haldne opne. Det
vart også oppretta fleire digitale tenester, og
eksisterande hjelpetenester på nett og telefon
vart styrka økonomisk.

Fleire studiar har tyda på at Covid-19 fører med
seg auka stressnivå, søvnvanskar, depressive
symptom og også sjølvmordstankar. På den
andre sida går det an å minimere risikoen for
ein auke i sjølvmordstala om ein set inn dei
rette tiltaka, meiner Qin.

Usikker trend framover
Årleg tar mellom 500 og 600 menneske livet
sitt i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet. Dei
fleste er menn, og medianalderen er 47 år,
noko som betyr at det rammar like mange
over 47 år som under. Personane som døydde
av sjølvmord i desse tre månadene i år hadde
medianalderen 45 år, altså på linje med det ein
har sett tidlegare.
Ping Qin er redd mange skal oppleve tida
framover som tung og tar ikkje for gitt at trenden frå våren 2020 skal halde fram.
– Ettersom pandemien forverrar seg og
trekkjer ut i tid, kan vi oppleve at fleire kjenner
seg utanfor sosialt. Fleire kan dessutan få
økonomiske vanskar eller oppleve psykiske
problem. Dette er kjende risikofaktorar for
sjølvmord, seier ho.

Å lytte utan å dømme
– Vi må levere effektiv psykisk helsehjelp og
tilby nødvendig sosial støtte, inkludert finansiell støtte, til dei som er tyngst ramma. Då kan
ein auke i talet på sjølvmord bli hindra eller
minimert, meiner ho.
Ho oppmodar dei som er i risikosonen til å
søke hjelp og dei som er uroa for familie eller
venner til å snakke med den det gjeld.
– I tillegg til profesjonelle hjelpetenester,
finst det mange nettilbod og telefonar som kan
kontaktast viss ein har det tøft, seier ho.
Familie og vennar som lyttar utan å dømme
kan også bety mykje.
– Personar med sjølvmordstankar ser ofte
ikkje etter konkrete råd. Medkjensle og empati
kan derimot hjelpe til med å snu ein vanskeleg
situasjon, seier Ping Qin.

Professor Ping Qin
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