
Fakta om selvmordsatferd og 
selvskading
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Selvmord etter kjønn og alder, 2016
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Alder Menn Kvinner Totalt
0-19 19 16 35
20-29 62 27 89
30-39 78 30 108
40-49 86 33 119
50-59 81 42 123
60-69 47 23 70
70-79 31 17 48
80-89 14 8 22
Totalt 418 196 614



RISIKOFAKTORER
• Psykisk lidelse
•Rus
• Tidligere selvmordsforsøk, antall og alvorlighet
• Selvmord i familien
• Brudd i viktige relasjoner

ØKjærestebrudd/dødsfall i familien
ØEtter utskrivelse fra døgnavdeling

•Manglende nettverk
•Opplevd tap

ØFysisk helse, smertelidelse, krenkelser, tap av 
verdighet/arbeidsledighet
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Beskyttende faktorer

•Tilhørighet
•Gode problemløsningsferdigheter, konfliktløsningsevne
•Personlig, kulturell, sosial eller religiøs overbevisning som 

styrker ønsket om å leve
•Begrenset tilgang på midler
•Evne til å søke hjelp
•Lett tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom
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Selvmordsatferd

Tanker om 
selvmord

Snakker om selvmord

Selvmord

Selvmordsforsøk Villet egenskade
Walby, 2008
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Villet egenskade

Selvskading
(Uten suicidal 
intensjon)

Selvmords-
forsøk (Med 
suicidal intensjon
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Villet egenskade - funksjoner
Følelsesregulering (vekke, roe) à selvskading endrer følelsens 
kroppslige aspekt, blokkerer tanker, og distraherer

Skape positive følelser (Kontroll,  identitet og 
mestringsfølelse)à å vite at man har en utvei, fellesskap med 
andre, «å se blod», få som fortjent

Håndtering av mellommenneskelige situasjoner 
(kommunikasjon)à selvskading kan utløse nødvendig 
oppmerksomhet, omsorg og hensyntagen 
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Kronisk suicidalitet
• Mer eller mindre konstante 

selvmordstanker- og planer 

• Gjerne i kombinasjon med et 
repeterende selvdestruktivt 
handlingsmønster med 
selvskading og/eller 
selvmordsforsøk

• Samtidig rusmisbruk og/eller 
tidligere traumatisering vanlig

(Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, 2008)
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Veiledende materiell til kommunen 
for forebygging av 

selvskading og selvmord
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Handlingsplan for forebygging av selvmord 
og selvskading 2014-17, tiltak 20

«Veiledningsmateriellet skal omfatte kommunens 
mulighet til å avdekke, sette i gang tidlig intervensjon 
og oppfølging av personer med selvmordsatferd og 
selvskading. 

I tillegg skal det gis råd og veiledning i hvordan 
kommunene kan organisere arbeidet internt og 
styrke samhandlingen mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten.»  
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Aktuelle målgrupper for materiellet

•Ledere i kommunen
•Tjenesteutøvere
•Brukere og pårørende
•Spesialisthelsetjeneste
• Innbyggere generelt 
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Indikative tiltak
Rettes mot personer 
der risikofaktorer er 

tilstede 

Selektive tiltak
Rettes mot risikogrupper 

Universelle tiltak
Rettes mot hele befolkningen
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Hva handler materiellet om? 
- Hva er relevant kompetanse for helsepersonell?
- Oppgaver for ledere
- Hva bør en lokal plan for forebygging inneholde?
- Behovet for  samhandling
- Skolens, arbeidsplassens og frivillige organisasjoners rolle 

i det selvmordsforebyggende arbeidet
- Er kommunens tjenester tilgjengelige for alle?

àMateriellet kan være utgangspunkt for egenvurdering: 
Hva er status i vår kommune?  
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Selvmordsforebyggende kompetanse hos 
helsepersonell

Helsepersonell skal bl.a. kunne: 

• Identifisere risiko hos ulike 
grupper

• Avdekke og kartlegge

• Henvise til riktig instans – hvem og 
når? 

• Gi riktige støttetiltak

• Ivareta pårørende og etterlatte

Har helsepersonell 
i vår kommune 
relevant 
kompetanse?
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Plan for selvmordsforebygging

En plan skal sikre
• identifisering og oppfølging
• samordning av tjenester: 

ansvarsforhold, retningslinjer for 
samarbeide
• samarbeid med lokale ressurser, 

organisasjoner, foreninger
• kompetansebehov og –utvikling
• særlige behov i det aktuelle 

lokalsamfunnet

Har kommunen en 
plan for 
selvmords-
forebygging?
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Hvordan samhandler vi i kommunen? 
«Hvis hver enkelt tjeneste 
gjør det de skal, er det ikke 
godt nok»

«Personer med behov for 
sammensatte tjenester skal møte 
fleksibilitet og individtilpasning, 
ikke en standardisert avgrensning av 
tilbud, roller og ansvar»

Ikke arbeid alene: Lav terskel 
og gode muligheter for 
kollegadrøftinger og 
drøftinger med andre 
tjenester

Navngitt kontaktperson som 
spesialisthelsetjenesten kan 
kontakte ved utskrivning og ved 
behov for samarbeid – obs 
spesialisthelsetjenestens 
veiledningsplikt

à I hvilken grad beskriver dette praksis i vår kommune?
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For befolkningen som helhet

Skolen, arbeidsplassen og frivillige 
organisasjoners har en viktig rolle i det 
selvmordsforebyggende arbeidet

Relevante tjenestetilbud skal være 
tilgjengelig for befolkningen:

vSom utsatte
vSom pårørende
vSom etterlatte
vSom medmennesker

Jobbes det generelt 
med trivsel, 
tilhørighet, gode 
skoler, folkehelse 
tilbud til barn, unge 
og familier? 
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