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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 (inkl. ruslidelser) er overdrevet når det gjelder risiko 

for selvmord…….

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

– og nesten bare rettet mot psykisk helsevern



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

• Selvmord er ekstremt skjevfordelt…….

– 12 / 100 000 i befolkningen sett under ett

– 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



Tanker om selvmord

Snakker om selvmord

Selvmordsforsøk

Selvmord
Selvmordstrusler

Suicidal atferd

Villet egenskade

Overdose



SELVMORD OVERDOSE

Suicidal intensjon?Suicidal intensjon?



Narkotikautløste dødsfall = Overdosedødsfall + selvmord
Kilde: https://www.fhi.no/nyheter/2021/hoyeste-antall-overdoser-pa-20-ar/

52 selvmord i 2020, 16 % av de Narkotikautløste dødsfallene



SelvmordPsykiske 
lidelser

Psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling

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

Selvmord og psykiske lidelser

• 90 % av alle selvmord i befolkningen skjer i kontekst 

av en psykisk lidelse, inkluder rusbrukslidelser

• ≈ 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!

• Vi kan ikke predikere selvmord



LIVSTIDSRISIKO FOR SELVMORD I ULIKE DIAGNOSEGRUPPER: 

Meta-analyser

• Schizofreni (Palmer et al 2005)

≈

• Depresjon / affektive lidelser (Inskip et al 1998)

≈

• Personlighetsforstyrrelse (Álvarez-Tomása et al 

2019)

≈

• Alkoholavhengighet (Inskip et al 1998)

5-7 %
PF lavest, alkoholavhengighet høyest



Hva vet vi om selvmord i rusbehandling?

• Ruslidelser er en viktig risikofaktor for selvmord (Cavanagh et al. 2003; Too et al. 2019)

• Akutt beruselse øker risikoen for selvmordsforsøk (Borges et al. 2017)

• Tidligere studier har beskrevet forhøyet selvmordsdødelighet etter rusbehandling 
(f. eks: Rossow 1994)

• Vi har ikke hatt en systematisk oversikt over selvmord etter kontakt med (tverrfaglig 

spesialisert) rusbehandling i Norge
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Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig

spesialisert rusbehandling 2009-2017

(Walby et al. 2020)





Forekomst av selvmord under og inntil 12 mnd. etter kontakt med TSB



Selvmordsrate i TSB, per 1000 personer i kontakt med tjenesten



Antall, andel og rater fordelt på kjønn



Selvmordsmetoder – Mørketall?



Hoveddiagnoser siste år



Kontakt med andre tjenester siste år



Behandlingsstatus



Antall polikliniske kontakter



Omfang av kontakt - Døgn



Tid fra siste utskrivelse



Oppsummering

• Hvert 10. selvmord i Norge har hatt kontakt med TSB siste leveår

• Selvmordsraten siste år etter kontakt er like høy som i psykisk helsevern

• Mørketall eksisterer – særlig på forgiftninger

• Nesten halvparten hadde fått diagnostisert en alkoholbrukslidelse

• Halvparten av kvinnene og 1/3 av menn hadde en angstlidelse eller depresjon siste 

året

• To av tre hadde også kontakt med psykisk helsevern siste år

• Det er svært få selvmord under døgnbehandling i TSB

• Selvmordene etter utskrivelse fra TSB skjer noe lengre tid etter kontakt enn i psykisk 

helsevern



Implikasjoner for selvmordsforebygging

• Systematiske selvmordsforebyggende tiltak i TSB må videreutvikles og 

implementeres

• Alkoholbrukslidelser er viktig

• Samarbeid og overganger mellom TSB og psykisk helsevern må være god

• Integrert behandling av samtidig rus og psykisk lidelse må sikres

• Tilpassede og tilgjengelig tjenester

• Oppfølging etter utskrivelse må prioriteres



Vi trenger:
• Å videreutvikle selvmordsforebyggende tiltak 

som er akseptable, effektive og gjennomførbare 
i TSB

• Mer forskning på selvmord i TSB
• Å se forebygging av selvmord, overdoser og 

annen for tidlig død mer i sammenheng
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• Selvmordsforebyggende tiltak i TSB 

må utvikles og implementeres

• Alkoholbrukslidelser er den klart 

vanligste ruslidelsen blant de som 

dør i selvmord

• Personer i kontakt med både TSB og 

PHV er en viktig målgruppe for 

selvmordsforebygging

• Sikre integrert behandling av 

samtidig rus og psykisk lidelse

• Tilpassede og tilgjengelige tjenester

• Oppfølging etter utskrivelse må 

prioriteres



• Selvmordsforebyggende tiltak i TSB 

må utvikles og implementeres ~ 10 % av alle 
selvmord i Norge

480/5 157

~ 16 ganger høyere 
risiko

12/100 000 vs. 193/100 000



• Alkoholbrukslidelser er den klart 

vanligste ruslidelsen blant de som 

dør i selvmord



• Personer i kontakt med både TSB og 

PHV er en viktig målgruppe for 

selvmordsforebygging

2/3 også kontakt med 
psykisk helsevern



• Sikre integrert behandling av 

samtidig rus og psykisk lidelse



• Tilpassede og tilgjengelige tjenester



• Oppfølging etter utskrivelse må 

prioriteres





Kontakt oss

nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

www.uio.no/kartleggingssystemet

@NSSFKartlegging

www.selvmord.no

http://www.selvmord.no/

