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Forskjellige begreper

Villet egenskade Selvmordsforsøk

Selvdestruktiv atferdSelvmutilering

Selvskading



"Selvskadingens hus"

• Selvskading ved psykose

• Selvskading hos psykisk utviklingshemning

• Selvskading i fengsel

• Selvskading i institusjon

• Selvskading hos barn og ungdom





Å bevege seg i "selvskade-feltet"
• ..handler ikke kun om å forholde seg til den som 

skader seg
ü Man må forholde seg til samfunnets forståelse av selvskading 

(som er i endring)
ü Og pårørende og venners lidelse (som ofte er avgjørende)
ü Til samarbeidspartneres holdninger og praksis

(som ofte skifter fra plass til plass, mellom poliklinikk,    
institusjon og legevakt og teoretisk forståelse)



Klinisk inndeling

Impulsiv 
type

Akutt, krenkelse, 
"bulemisk",interpersonlig, "drama queen"

Ritualistisk 
type

Tilsynelatende adaptiv, skjult, "anorektisk", 
"perfekt"

Dissosiativ 
type

Traumerelatert, svingende, psykosenær, 
"hukommelsestom"



Nye perspektiver
• Selvskading som affekt- og selvreguleringsforstyrrelse
• Selvskading ut fra et traumeperspektiv
• Selvskading ut fra et nevrobiologisk perspektiv
• Selvskading som en komorbid tilstand som finnes i 

mange diagnosegrupper
• Endringer i diagnoseforståelse har relevans for 

forståelse av selvskading
• Økt fokus på kasusformulering i behandling



Behandling hjelper
• Vi har siden 90-tallet hatt flere studier som viser god 

effekt av behandling
• Det har i tillegg kommet flere andre 

behandlingsformer rettet mot ustabil 
personlighetsforstyrrelse som har vist effekt eller 
lovende resultater også knyttet mot selvskading

• Men som all behandling må den være riktig og 
begynne raskest mulig



Effektive og lovende
behandlingformer

• DBT, dialektisk atferdsterapi
• MBT, mentaliseringsbasert terapi
• SFT, schema focused therapy
• MST, multisystemic therapy
• BET, basal eksponeringsterapi

• I tillegg kommer spennede modeller:
üDBT-poliklnikken i Molde
üAkuttseksjonen i Namsos





Definisjoner på selvskading
• Villet egenskade: En handling som ikke endte med 

døden hvor individet gjorde et av følgende …
• Selvmordsforsøk: En bevisst og villet handling som 

individet har foretatt for å skade seg selv, og som 
individet ikke kunne være helt sikker på å overleve, 
men hvor skaden ikke har ført til døden.



En enkel (?) definisjon
• En fellesbetegnelse på atferd som innebærer at en 

person påfører seg selv intens fysisk eller psykisk smerte 
for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en 
vanskelig relasjon 
(Øverland 2008)



Joiners modell

Opplevelse av å 
være til byrde

+
Manglende 
tilhørighet

Oppøvd 
evne til 
selvskade

Alvorlig selvmordsforsøk 
eller død



DIMENSJON MOTIVASJON SELVINSTRUKSJON

Håpløshet Flukt fra umulig 
situasjon

”Ingenting nytter”

Selvstraff Skam ”jeg fortjener å ha 
det vondt”

Affektregulering Lindre/dempe 
psykisk smerte

”Jeg har ikke 
kontroll”

Kommunikasjon Informasjon om 
psykisk tilstand

”De forstår meg 
ikke”

Effekt på andre Ønske om endring 
hos andre

”hjelp meg”



Selvskading har en funksjon
• All atferd, også selvskading, må forståes i kontekst
• Det er like mange grunner til å skade seg som det er 

folk som skader seg
• Mange har følt på “ekkelhet” lenge, - og 

“oppdagelsen” av selvskading oppleves som 
befriende

• Å slutte med selvskading, oppleves derfor tilsvarende 
truende



Har du ett problem, har du flere
• En undersøkelse av Bjørnerem og Jonsbu (2014) 

sammenlignet diagnoser i deres undersøkelse av 
effekt av DBT med ungdom:

Diagnoser med EUPF Uten EUPF

Unnvikende PF 24% 23 %

Dystymi/depresjon 93 % 77%

Spiseforstyrrelse 59% 55%

Fobi/angst 66% 61%

PTSD 28% 10%

Alkohol/hasj-misbruk 28% 7%



Traumeforståelse
• Mange har lenge hevdet at selvskading er et 

eksempel på "traumatic re-enactment" og at 
Borderline personlighetsforstyrrelse er resultatet av 
en ubehandlet og kronisk Post-traumatisk lidelse

• Forståelse av skadevirkningene av traumer er endret 
de siste årene

• "Inngangskriteriene" for Post-traumatisk stresslidelse 
er endret (komplisert PTSD)

• Diagnosekategorier i DSM-5 for både PTSD og 
Dissosiasjon er endret



Lært hjelpeløshet



Skam og skamløshet



Nevrobiologiske perspektiv

• Det finnes mange undersøkelser på sammenhengen 
mellom selvskading og smerteopplevelse

• Fiske m.fl 2011 fant at ungdommer som skader seg 
selv fungerte signifikant dårligere i forhold til 
impulskontroll og arbeidshukommelse sammenlignet 
med ungdommer som ikke selvskader 

• Eksperimentelt indusert endring av serotinnivå 
medførte økt grad av impulsivitet



All atferd tolkes, - og kan tolkes feil



Kristin Ribe
• Det som ble sagt:
”Det er ditt valg. Vi kan 
ikke hindre deg om du 
virkelig vil ta selvmord”

• Hennes tolkning:
”Bare gjør det. Det er 
helt greit for oss om du 
dør”



Eksempel fra bruker på selvskading.net

• "Nå er jeg helt aleine igjen", også baller det på seg 
med tanker om ensomhet, om mislykkethet, og 
følelse av å aldri komme noen vei. Og når det først er 
sånn, hvorfor kan jeg ikke selvskade, det bryr jo ingen 
andre (selv om det gjør det, jeg har mange rundt 
meg som bryr seg, og de fleste er en telefon unna, 
men jeg klarer ikke tenke slik når de negative 
tankene kommer).



En praktisk tilnærming



Veien inn

• Fokus på at pasienten ikke er dum eller svak
• Fokus på at selvskading er affektregulering
• Fokus er på å identifisere og redusere affekten som 

kommer forut for selvskadingen
• Fokus på å avdekke og forbedre ferdigheter som er 

like effektive som eller bedre enn selvskading
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Lørdags morgen.
Våken, men ikke 
uthvilt Lørdag Kveld.

Venninnene viser bilder 
av kjærestene sine

Lørdag natt

Hjemme i leiligheten, 
alene igjen

Jeg er så 
sliten

Jeg er en 
taper, jeg 
er bare 
stygg og 
dum

Ingenting 
hjelper 
uansett
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Kasusformulering – Affektregulering

Situasjon
Krangel med 
venninne

Tanker
«Hun 
behandler meg 
som dritt»

Følelser
Sinne

Tanker
Grubling over 
lignede 
tidligere 
opplevelser

Følelser
Økt sinne, 
redsel for å 
miste kontroll

Atferd
Selvskading

Følelser 
Redusert sinne/lettelse



Vi har også følelser
A

Trine ser at Svein 
kremter og skyver 
stolen unna

Svein reagerer med 
kroppsspråk 
tilsvarende irritasjon
(sukker, lukker øynene)

C

B
Trine tolker det som
”Han synes jeg er 
ekkel"

Svein tolker det som 
"Typisk, nå blir hun 
dramatisk igjen". 

B

C
Trine slutter å snakke Svein ser at Trine 

plutselig blir taus

A



Noen blir overveldet av ord og gode råd




