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Status 2020: Hva vet vi om selvmord 

i Norge i dag ?

Fredrik A. Walby
Forsker / psykologspesialist

Hvilke myter om selvmord dominerer i Norge i dag?

• Norge har høye selvmordsrater……

• Selvmordsraten i Norge bare øker å øker……

• Barn og ungdom er særlig utsatt for å dø i selvmord…..

• De fleste som dør i selvmord er ikke / har ikke vært i kontakt med 
helsehjelp……

• Betydningen av psykisk lidelse er overdrevet når det gjelder risiko 
for selvmord…….

• Vi har gjort veldig mye for å forebygge………..

– og nesten bare rettet mot psykisk helsevern

Selvmordsrater; Norge vs. «verden». Data fra WHO 2016 
(https://www-who-int.ezproxy.uio.no/gho/mental_health/suicide_rates_crude/en/)

Selvmord i Norge: Antall vs. rater

Antall selvmord 1950 - 2020 Selvmordsrate per 100 000, 2010 - 2020

Selvmordsrater i Norge 2008-2018. 
Kvinner og menn (ujusterte)

Basert på data fra DÅR/FHI, Kartleggingssystemet; M.Ø. Myhre 2019

Selvmord i Norge

• Fakta er at vi har hatt stabile rater i 30 år

• PROBLEMET ER AT VI IKKE FÅR TIL EN REDUKSJON

• 75 % av selvmord skjer hos menn

• De fleste selvmord skjer midt i livet

• Selvmord er:
– svært sjeldent under 15 år, 

– og mye lavere under 18 år enn hos voksne

– MEN:
• Svær økning i selvskading blant unge i befolkningen

• Selvskading er et problem i seg selv

• Viktig risikofaktor for senere selvmord

• Folkehelseperspektiv, forebygging i skolen særlig her, YAM

https://www-who-int.ezproxy.uio.no/gho/mental_health/suicide_rates_crude/en/
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Hvem er i risiko for selvmord

• Fakta er at selvmord er ekstremt skjevfordelt…….

• 12 / 100 000 i befolkningen sett under ett

• Fra 0,5 / 100 000 hos de yngste uten kontakt med BUB,  til 44/ 
100 000 hos unge i kontakt med BUP

• Fra 3 per 100 000 hos kvinner uten kontakt med 
spesialisthelsetjenesten, til 130 – 200 for de med kontakt med 
phv eller TSB = 30 – 50 ganger økt risiko

• Menn: Høyere risiko i og særlig utenfor tjenestene

SelvmordPsykiske 
lidelser

Psykisk 
helsevern

Cavanagh et al. (2003); Qin & Nordentoft (2005), Walby (2006)

Selvmord og psykisk lidelse

• 90 % av alle selvmord i befolkningen 

skjer i kontekst av en psykisk lidelse

• ≈ 50 % er i kontakt med 

spesialisthelsetjeneste siste år før 

selvmord  høyrisikogruppe

• Selvmordsatferd ikke en isolert 

«hendelse», men en prosess

• Prosessen er dårlig forstått, og 

kan være svært kort

• «Snakk om selvmord» er ikke nok!

Prediksjon av selvmord (Belcher et al. JAMAPSYCH 2019)

• Systematisk review av prediksjons-

modeller for selvmord

• 17 studier – 64 modeller

• «Positive predictive value» = 0.008 

i 95 % risk persentil

• Forebygging av selvmord ≠ 

selvmordsrisikovurdering

1910 døde pasienter
Nasjonal registerstudie av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015

43 % i kontakt med tjenestene før 

selvmord:

• 62 % menn

• Gjennomsnittsalder 44 år

• 79,3 % siste kontakt med PHV

• 12,4 % siste kontakt med TSB

• 66,5 % hadde vært innlagt i PHV siste 

år 

• Selvmord nært i tid til siste kontakt

Walby, F.A., Myhre, M.Ø, Kildahl, A.T. (2018). 1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie. 

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Ny handlingsplan mot selvmord, enstemmig vedtatt i 

Stortinget 19.04.18

• Det ble enstemmig vedtatt å be 
regjeringen legge fram en ny 
handlingsplan for forebygging av 
selvmord og selvskading, inkludert 
forebygging av selvmord blant 
pasienter innlagt i eller nylig utskrevet 
fra psykisk helsevern. Fagmiljø, 
pasient- og pårørendegrupper må 
involveres i utarbeidingen, og 
nullvisjon må vurderes som 
overordnet målsetting. 
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Helse- og omsorgsdepartementet

Handlingsplan for forebygging av selvmord

• Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet

• Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer

• Mål 3: Begrenset tilgang til metode

• Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
– 4.4 Spesialisthelsetjenester

– 4.4.1 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Til sammen 3 av 69 sider 

• Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord

• Mål 6: Bedre forekomsttall, økt kunnskap og kompetanse om     
selvmordsforebygging

13

Hvor og hvordan kan vi forbedre behandlingsforløpene?

Har vi et holdningsproblem?

• «Psykiatrien (PHV) er medisinens stebarn»

• Er selvmord i PHV og TSB suicidologiens 
stebarn?

• -Hva med alle de andre?

• «Det er en myte at selvmord bare skjer hos 
mennesker med alvorlige og langvarige 
psykiske lidelser»

•  Vi må ta inn over oss at halvparten av de 
som dør har vært i kontakt med tjenestene, 
og har 20-50 ganger høyere selvmordsrater 
enn «befolkningen»

Villet egenskade

Pasienter 
i PHV / 
TSB

Alm. Befolkning
(NB!: menn)

Kartleggingssystemet 

│Samarbeidspartnere│Takk til:

Martin Ø. Myhre
Stiependiat, rådgiver

Anine T. Kildahl
Rådgiver 

Norsk Pasientregister 
(NPR)
Dødsårsaksregisteret 
(DÅR)

National Confidential Inquiry into Suicide and 
Homicide by People with Mental Illness (NCISH) 

Helene Astrup
Rådgiver

Andel i kontakt: siste år og siste 90 dager

Siste år Siste 90 dager

År Kvinner (%) Menn (%) Totalt (%) Kvinner (%) Menn (%) Totalt (%)

2009 53,5 36,6 41,2 42,0 27,6 31,5

2010 52,7 38,5 42,8 41,8 29,4 33,2

2011 54,3 40,0 43,9 46,3 30,4 34,8

2012 57,7 42,6 46,9 47,0 34,0 37,7

2013 61,3 38,0 45,2 53,2 31,2 38,0

2014 65,3 35,1 43,2 51,7 28,5 34,7

2015 58,3 38,6 45,0 48,4 31,4 36,9

2016 56,6 40,4 45,5 45,9 32,1 36,5

2017 67,4 37,5 47,1 59,5 30,4 39,7

2018 60,9 38,3 45,1 55,4 31,8 38,9
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Tid fra utskrivelse døgn til selvmord i PHV, n =1112
(Data fra 1910 døde pasienter, Walby et al 2018)

• Er forløpene planlagt nok?

• Er oppfølging sikret, 
samhandlingen god nok?

• Er pårørende involvert?

• Psykoedukasjon?

• Nok behandling?

• Adekvat behandling, kvalitet?

• Nye intervensjoner, f.eks
digitale?

Varighet av polikliniske behandlingsforløp hos pasienter som døde under eller < 12 mnd

fra siste kontakt. 
(Data fra 1910 døde pasienter, Walby et al 2018)

• Kun 20 % hadde > 10 «avtaler» 

inkl. utredning og behandling

• Kunnskapsbasert?

• Behov for raskt effekt og 

systematisk bruk av spesifikke 

selvmordsforebyggende 

intervensjoner

• Neste ledd blir enda viktigere

Sikre riktig diagnose og behandling av god kvalitet

Hoveddiagnose ved siste kontakt med 

PHV for voksne 2008-2015.  N=1515 Mulige tiltak:

• Bedre diagnostikk, redusere 
uspesifiserte tilstander

• Raskt diagnostikk av affektive 
tilstander

– Evidensbasert behandling 
finnes

– Sikre tilgjengelighet, omfang 
og kvalitet

Kartleggingssystemet, design og publikasjonsplaner

Årsrapport 
2018

(Okt. 21)

BUP 
2008-
2018

Noen overordnede funn fra Kartleggingssystemets

kommende rapport 

• Lange sykehistorier

• Omfattende marginalisering på mange områder

– Sosialt, yrkesliv, økonomi

• Flere åpenbare områder for bedre forebygging

– Systematisk bruk av sikkerhetsplan

– Diagnostikk

– mm

Hva har andre gjort? 

UK: USA:
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Etterlatte

• Handlingsplanens mål 5: «Umiddelbar og langvarig oppfølging 

av etterlatte etter selvmord»

Pårørende

• Nevnt 58 ganger i handlingsplanen

• Tiltak: 

• Er pårørende en av selvmordsforebyggingens glemte grupper?

• Vi trenger, mer informasjonsutveksling, mer psykoedukasjon, 

mer aktiv mer involvering i forebygging ink. rekontakt basert på 

pasientens tilstand og behov. 

• Vi trenger å sjekke om pårørende faktisk finnes

Åpenhet er nødvendig, men langt fra nok!

• +

• Oppmerksomhet / bevissthet 

i samfunnet

• Redusere stigma

• Sikre hjelp og støtte

• -/-

• Smitte

• Normalisere

• Individualisere

• Trivialisere: «Snakk om det»

• «Dugnad»

Konklusjon

• Vi må ha en mye sterkere og mer spisset innsats om vi ønsker å 
redusere antall selvmord

• Vi må øke innsatsen av forebyggende tiltak mot selvmord i 
tjenestene
– Brukere, fagorganisasjoner, myndigheter og suicidologer

• Vi må gå fra prediksjon (SMRV) til intervensjon

• Systematiske tiltak i alle deler av behandlingforløpet
– Generelt (tilgang, dimensjonering av tjenester, intensitet, fleksibilitet, 

kvalitet)
– Spesifikke tiltak rettet mot å redusere suicidal atferd 
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Kontakt oss

nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

www.uio.no/kartleggingssystemet

@NSSFKartlegging

www.selvmord.no

http://www.selvmord.no/

