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Alle årsaker •Forgiftning (X60-X66) 

Hengning og kvelning (X70) •Drukning (X71)

Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) •Skjærende eller stikkende redskaper (X78)

Sprang fra høyt sted (X80) Annen eller uoppgitt måte (X67-69, X76-77, X79, X81-84) 



‘What a jobb is this, to 
measure lighting with a 

footrule, the heart
turbulence with a pair of

callipers…’ Norman 
MacCaig

§ Selvmordsrisiko defineres som en risiko for at et 
menneske vil ta livet sitt i en gitt tidsperiode i en gitt 
situasjon

§ En vurdering av selvmordsrisiko er derfor både en 
vurdering av en person og en situasjon. 

§ En slik vurdering forutsetter kunnskap om de viktigste 
risikofaktorene, diagnostikk og kliniske 
intervjuferdigheter.

§ For å komme i en god dialog med pasienten, er det en 
forutsetning at helsepersonellet har 
relasjonskompetanse. 

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern. Januar 2008 
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Hvor sterk er 
sammenheng 
mellom rus og 

selvmord?

Hvilke aspekter 
ved rusbruk har 

betydning for 
suicidal atferd?

Hva er årsaken 
til en sånn 

sammenheng?

Og hva kan vi 
gjøre



Dødsfall som skyldes 
bruk av alkohol, 

narkotika og 
medikamenter etter 

underliggende 
dødsårsak

Dødsårsak 2011 2012 2013 2014 2015

Alle årsaker 659 585 631 585 631

Narkotikautløste
dødsfall 261 249 241 265 289

Dødsfall
Som skyldes
alkoholbruk

398 336 390 320 342



Dødsårsak 2006-2015. Narkotikautløste dødsfall. Prosent

Folkehelseinstituttet 2016





Rus	/suicid

Det er en klar sammenheng mellom forbruk av alkohol og 
selvmord. På individnivå er det en forhøyet 
selvmordsrisiko, og på befolkningsnivå øker 
selvmordsforekomsten med økende totalkonsum i 
befolkningen.

Suicidologi Rus og avhengighet
Nr. 3, 2013



Alkohol

§ Blant personer med alkoholmisbruk er risikoen for 
selvmord om lag 10 ganger høyere enn i befolkningen 
ellers

§ alkoholberuselse er en viktig risikofaktor for suicidal 
atferd

§ ved selvmord finner man at mellom 10 og 69 % var 
alkoholpåvirket.

Ved studier av personer med alkohol misbruk

§ For menn var risikoen for å dø ved selvmord ca. 5 
ganger høyere enn for menn i tilsvarende alder ellers i 
befolkningen

§ For kvinner risikoen for selvmord var 17 ganger høyere

Wilcox, Conner and Caine, 2004

Sammenhenger mellom alkoholbruk og suicidal atferd på individnivå: en oversikt
Ingeborg Rossow. Suicidologi Nr 3, 2013



Alkohol\selvmordsforsøk
§ Alkoholmisbruk er riskofaktor for repeterende 

selvmordsforsøk. (Hjelmeland 1996)



Forklaring

Alkohol er forbundet med 
en sårbarhet eller 

predisposisjon (diatese) for 
suicidal atferd 

Alkohol påvirker også andre 
riskofaktorer for suicidal 

atferd : depresjon, lav 
selvfølelse, håpløshet, 

konflikter i nære relasjoner, 
aggresjon, skilmisse, 

økonomiskeproblemer, 
arbeidsledighet.



forklaring

Alkohol øker 
følelser av 

fortvilelse og 
sorg

Aggresivitet Forsterker 
impulsivitet

Forsterker 
suicidale tanker

Svekker eller 
fjerner barriere 
for å skade seg 

selv

Innsnevner
evnen til å finne 

alternative 
løsninger

Sammenhenger mellom alkoholbruk og suicidal atferd på individnivå: en oversikt
Ingeborg Rossow. Suicidologi Nr 3, 2013



Ny	forskning	viser	at	
hvert	fjerde	tilfelle	av	
selvskading	blant	norsk	
ungdom	er	forårsaket	av	

alkoholberuselse.

§ Rossow, I. and Norström, T. (2014), Heavy episodic drinking and 
deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study. 
Addiction, 109: 930–936. doi: 10.1111/add.12527



Suicidrisiko	
RUS

Pasienter mangler gode
metoder for å regulere 

følelser

De vil ikke akseptere 
negative følelser (knyttet til 
tanker, hendelser, minner, 
kroppslige symptomer). 

Pasienten kan unngå å føle 
seg dårlig, via f.eks. 

narkotikabruk. Hvis metoden 
ikke virker, kan det føre til 

eskalering av atferd via 
intokser og videre til mer 

suicidal adferd. 

Bruk av rusmidler øker 
impulsiviteten. En pasient blir 
mer villig til å bruke raske og 

lette løsninger (impulsive 
problemløsinger). 

Rusmisbruk svekker 
dømmekraft

Rusmidler kan bli brukt som 
selvmordsmetode

Avhengighet kan gjøre at det 
blir vanskeligere å få hjelp



?



Kartlegging	av	selvmordsrisiko	

1

Spør alle pasienter i 
psykisk helsevern 
om de har eller har 
hatt

2

selvmordstanker 

3

eller 
selvmordsplaner 

4

og om de noen gang 
har gjort 
selvmordsforsøk

5

Dersom resultatet av 
en slik kartlegging, 
utført av 
kvalifiserthelseperso
nell, gir grunn til 
mistanke om 
selvmordsrisiko, 
tilsier 
forsvarlighetskravet 
at pasienten følges 
opp med nærmere 
vurdering av 
selvmordsrisikoen 
og iverksetting av 
adekvat behandling

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern. Januar 2008 



Vurdering av selvmordsrisiko og beslutning 
om iverksettelse av evt. behandlingstiltak 

omfatter både person, situasjon og tidsperiode. 
Aktuell psykisk status vurderes i relasjon til 

risikofaktorer og selvmordstanker eller planer. 

Selvmordrisiko
vurdering

person situasjon tidsperiode

Selvmord planer
Ønske om å dø

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern. Januar 2008 



Suicidrisiko\RUS

Avhengighet, 
rusmisbruk og
suicidrisko kan ikke 
behandles separate.

01
Bruk av narkotiske
stoffer kan føre til
neste alle
psykiatriske
symptomer,
inkludert suicidalitet

02
Integrer rusmisbruk 
med suicidalitet i 
konseptualisering av 
problemstilling

03
Misbruk av 
rusmidler bør (må) 
være et fast punkt i 
alle kriseplaner

04



Suicidrisiko	
RUS

Hovedområder for 
behandling:

Stabilisere 
rusmiddelbruk -

eventuelt avgiftning 
(Avgiftning kan 

redusere suicid risiko)

Diagnostiserer og 
behandle psykotiske 

symptomer

Diagnostisere og 
behandle depressive 

symptomer



Psykose	og	tankeforstyrrelser

Psykotiske symptomer 
begrenser i stor grad 

pasients muligheter til 
en fleksibel 

problemløsning

Jo mer psykotisk 
pasienten er, desto 

vanskeligere blir det å 
lage en god kriseplan

Psykotiske symptomer 
må alltid behandles



AIM	Model	

A = ask and ask 
again about 
substance use

01
I = Integrete 
substance abuse 
into the problem 
solving context of 
suicidal behavior

02
M = Manage 
\develop a crisis 
menagment plan for 
handling escalating 
suicidality due to 
substance abuse

03



Kriseplan	selvmordsrisiko

If you are 
thinking about 
suicid  - Do not 

drink  

If you are 
drinking, stop



Suicidrisiko	-
Strategier

Hjelpe pasienter til å forstå viktige 
risikofaktorer

Vurdere pasientens forståelse av 
situasjonen som utløste suicidal krise

Hvilke løsninger vurderer pasienten i 
forhold til nåværende situasjon

Vurdere pasients resurser til å løse denne 
situasjonen

Vurdere kognitive og affektive faktorer, som 
kan påvirke den kortsiktige 
problemløsningen









§ http://zerosuicide.sprc.org/sites/zerosuicide.actionalli
anceforsuicideprevention.org/files/cssrs_web/course.h
tm

https://www.youtube.com/watch?v=Xfddz_Yfnc4



BMC	Psychiatry.	2017	Mar	
EUDOR-A	multi-centre	research	program:	A	naturalistic,	European	Multi-centre	Clinical	study	of	EDOR	Test	in	adult	patients	with	primary	depression.

Sarchiapone	M et	al..

Electrodermal reactivity has been successfully used 
as indicator of interest, curiosity as well as 

depressive states

Based on previous studies, 
expected results would be that 

patients realizing a suicide attempt 
with a strong intent or committing 
suicide should be electrodermally 

hyporeactive in most cases and 
non-hyporeactive patients should 
show only few indications of death 

intent or suicides.



§EDOR TEST



Kronisk	
suicidalitet

§ Hovedutfordringen i behandling av pasienter med 
kronisk suicidalitet, er at selvmordsrisikoen er forhøyet
på lang sikt, samtidig som pasientenes grunnleggende
problemer også er av langvarig natur. Det er derfor
viktig å etablere en langsiktig behandlingsplan og
behandlingsallianse for å kunne endre pasientens
grunnlidelse, øke mestring og slik redusere risikoen for 
selvmord.

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern. Januar 2008 



Kronisk	
suicidalitet

Pasienter med kronisk suicidalitet bør utredes nøye, 
inkludert   diagnostikk av grunnlidelsen og av evt. 
komorbide tilstander. I tillegg bør alvorlighetsgrad og 
utløsende faktorer for selvmordsatferden kartlegges i 
detalj

Det bør legges stor vekt på utarbeidelse av en langsiktig 
individuell plan. Raske og krisebaserte endringer i denne
bør unngås .

Innleggelser i døgnenheter bør unngås. Er innleggelse 
nødvendig i en akutt situasjon, bør varigheten av 
oppholdet begrenses til kun å omfatte den akutte 
selvmordskrisen 

Personalet som jobber spesielt med denne pasientgruppen 
har behov for støtte i form av særskilt opplæring og 
veiledning

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern. Januar 2008 





Hvorfor gjør vi	
vurdering ?

§ Helsetjenestene vil dessverre aldri fullt ut kunne 
forhindre selvmord og selvmordsforsøk. 

§ Tidlig oppdagelse av selvmordstanker og eventuelt 
selvmordsplaner hos mennesker med psykiske lidelser 
er derfor viktig for å iverksette forebyggende tiltak. 

§ Retningslinjene anbefaler derfor at kartlegging av 
selvmordsrisiko inngår som standard i alle vurderinger 
og utredninger av pasienter i det psykisk helsevern. En 
slik rutinemessig kartlegging av selvmordsrisiko vil 
være et viktig kvalitetsløft i det 
selvmordsforebyggende arbeidet i det psykiske 
helsevernet. 

Nasjonale retningslinjer for forebygging av
selvmord i psykisk helsevern . Januar 2008 



Alvorlig	sinnslidelse

Begrepet "alvorlig sinnslidelse" er et rettslig 
begrep som ikke tilsvarer noen klar 

psykiatrisk diagnose. Psykoser (herunder 
rusutløste psykoser) faller inn under 

begrepets kjerneområde. 

Også enkelte andre tilstander enn psykose 
omfattes av lovens hovedvilkår. Når det 

gjelder hvilke grensetilfeller dette gjelder, 
vil man stå overfor en helhetsvurdering der 

ikke bare selve sykdomstilstanden, men også 
utslagene den gir seg, må tillegges vekt. 

Spørsmålet er om sykdommen får så store 
konsekvenser for pasientens funksjons- og 
realitetsvurderende evne at tilstanden kan 

sidestilles med en psykosetilstand. 

Psykisk helsevernloven og psykisk
helsevernforskriften med kommentarer



Rettslig
grunnlag for	
helsehjelpen

En slik helhetsvurdering vil være aktuell overfor en ikke-
psykotisk pasient med selvmordsrisiko. Forhold som vil 
tale for at det foreligger en «alvorlig sinnslidelse» vil 
kunne være at vedkommende lider av en alvorlig 
depresjon, eller at vedkommende har et funksjonsfall 
også utover selvmordsrisikoen. 

Videre må graden av selvmordsrisiko i enkelte 
situasjoner kunne spille inn i vurderingen av om vilkåret 
om «alvorlig sinnslidelse» må anses oppfylt (se Syse, 2007 
s. 189 «Psykisk helsevernloven med kommentarer»).

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern. Januar 2008 



Psykisk helsevernloven
og psykisk

helsevernforskriften med 
kommentarer

Sist oppdatert: 13.06.2017

«Det er et vilkår at pasienten mangler 
samtykkekompetanse etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 4-3. Vilkår om manglende 
samtykkekompetanse gjelder ikke ved nærliggende og 
alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.» 



Tvunget	psykisk	
helsevern

§ Det er som hovedregel et forbud mot å overføre en 
pasient fra frivillig til tvungent psykisk helsevern, jf. 
phvl. § 3–4 første ledd (konverteringsforbudet).32 
Forbudet gjelder imidlertid ikke «..hvor utskrivning 
gjør at pasienten utgjør en nærliggende fare for eget 
eller andres liv eller helse». Dette unntaket kan være 
aktuelt overfor pasienter med selvmordsrisiko. 

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern. Januar 2008 












