
Fagdag om selvmordsforebygging
Christian Reissig, avdelingsoverlege og Hege 
Gulliksrud, Ambulant akutteam, DPS Vestfold



Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling 
(KPR)



DPS Vestfold



Målsetting for AAT

• Gi nødvendig psykisk helsehjelp uten innleggelse 
• Øke tilgjengeligheten av spesialisthelsetjenesten for 

allmennheten, legevakten, politi og kommunale 
hjemmetjenester

• Redusere behov for akutte innleggelser i det psykiske 
helsevern, samt bidra til riktig bruk av døgnplasser på PFA og 
DPS.

• Bidra til å unngå tvangsinnleggelser der det er mulig, og gjøre 
bruk av tvang minst mulig belastende for pasienten i tilfeller 
der bruk av tvang er uunngåelig.



AAT`s funksjon i akuttkjeden

• Å tilby behandling med minst mulig inngrep i pasientens liv, 
med fokus på pasientens egne valg og mestring, og i 
samhandling med pårørende og øvrig nettverk

• Bidra til effektiv bruk av helsetjenestenes ressurser ved å 
medvirke til å unngå unødvendige innleggelser, og derved 
bidra til redusert og riktig bruk av døgnplasser.



Kjerneoppgaver

1.
Inneha portvaktfunksjon;
AAT vurderer alle henvendelser om pasienter som i teamets 
åpningstid henvises til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, også 
tvangsinnleggelser der det er praktisk mulig.

2.
Gi korttids intensiv hjemmebehandling ved alvorlig psykisk krise der 
pasienten ellers ville trenge akutt innleggelse i psykiatrisk 
døgnavdeling - i samarbeid med pasient, pårørende og andre 
helsetjenester.

3.
Muliggjøre tidlig utskrivning fra psykiatrisk akuttavdeling ved å tilby 
intensiv hjemmebehandling som alternativ til fortsatt døgnopphold.



ÅPNINGSTIDER

- Åpent alle dager, hele året 08 – 22
- Tlf.: 33 37 50 77



HENVISERE

• Fastleger
• Legevakt
• Behandlere internt i KPR, samt leger fra andre HF
• Privatpraktiserende spesialister



Vurdering av selvmordsfare



Vurdering av selvmordsrisiko

• Alle pasienter i psykisk helsevern skal kartlegges:
– Ev. selvmordstanker
– Ev. selvmordsplaner
– Ev. selvmordsforsøk 

• Når det gjelder selvmordsforsøk er dette tidligere forsøk på å 
ta sitt liv med klar intensjon om å dø. Det er viktig å definere 
riktig mtp. selvskadingsproblematikk og suicidal atferd opp 
mot reelle selvmordsforsøk

• Dersom det avdekkes at pasienten har selvmordstanker og –
planer kartlegges det videre rundt statistiske risikofaktorer og 
beskyttelsesfaktorer. 

• Vurderingen gjøres i forbindelse med vurdering av klinisk 
tilstand og er en klinisk avveining. 

• Hvor akutt selvmordsfaren vurderes, avhenger av hva slags 
psykisk tilstand pasienten har.



Statistiske risikofaktorer for selvmord

• Psykisk lidelse sett i forhold til statistisk risiko
• Rusmisbruk / rusmiddelavhengighet
• Tidligere selvmordsforsøk, antall og alvorlighetsgrad
• Brudd i relasjon, inkludert brudd /overgang i 

behandlingskjede
• Selvmord i familie / nettverk
• Tap av selvaktelse, ærekrenkelse, livskrise, aktuelle 

livshendelser
• Somatisk sykdom / smerteproblematikk
• Manglende nettverk



Beskyttelsesfaktorer

• Sosialt nettverk
• Håp
• Redsel for død
• Hjelpesøkende atferd
• Grunner til å leve



Selvmordsfare – konkrete spørsmål

• Har pasienten selvmordstanker?
• Er tankene til stede hele tiden eller av og til?
• Har pasienten selvmordsplaner, hvor konkrete er disse og er 

det gjort forberedelser?
• Hører pasienten stemmer som sier at han / hun skal ta livet 

av seg selv eller andre?
• Har pasienten uttalt håpløshet eller dødsønske?
• Har pasienten tilgang til farlige våpen, medisiner m.m. i 

hjemmet?



Risiko ved overganger

• For selvmordstruede pasienter gjør det ny risikovurdering ved
– endringer i behandlingsstatus (utgang, i forkant av 

permisjon, overflytting og før utskrivelse)
– vesentlige endringer i pasientens tilstand eller situasjon.

• Størst mulig grad av involvering av pårørende
– god informasjon om hvordan de skal forholde seg til økt 

selvmordsfare ved permisjoner og utskrivelse, dersom det 
ikke er åpenbare grunner til ikke å gjøre dette.

• Før utskrivelse fra døgnavdeling, skal det dokumenteres avtalt 
oppfølging, og pasienten skal ha “time i hånda” til 
oppfølgende instans(er). Vurder eventuelt kontakt med 
akutt/ambulant team fram til oppfølging igangsettes.



Aktuelle tiltak

• Selvmordsforebygging i vårt felt handler mye om å gi god og 
riktig behandling.

• Demping av psykisk smerte ved hjelp av samtale.
• Medisinering (både mot grunnlidelse og mot akutte 

symptomer som for eksempel angst, uro, søvnløshet).
• Økt omsorgsnivå, eventuelt oppgradering av status i 

døgnavdeling, inkludert sikring av rom og omgivelser.
• Økt oppfølging eller i noen tilfeller innleggelse for pasienter i 

poliklinisk oppfølging.
• Mobilisering av nettverket. Gi råd og veiledning til pårørende. 

Involvere partene i pasientens kriseplan/individuelle plan der 
det er relevant.



SAMHANDLING

• Kommunikasjon: Akutte situasjoner skaper stress, og 
kanskje også frykt. Dette kan skape utfordringer i 
kommunikasjonen for alle parter.

• Tid: Samhandling krever tid, og akutte situasjoner krever ofte 
rask handling.

• Kjennskap til hverandre og hverandres roller og 
kompetanse: En forutsetning for å samhandle. 

• Lik situasjonsforståelse: Grad av hast/hvilket nivå er rett 
nivå?

• Respekt
• Tillit



Erfaringer på hva som er gode premisser 
for samhandling

• Bestiller er klar på problemstilling.
• At utforskende spørsmål blir oppfattet som relevante og ikke 

som «unødig» tidsbruk eller vanskeliggjøring.
• Når tonen først blir vanskelig, å hjelpe hverandre til en felles 

forståelse og finne frem til en vennlig måte å snakke sammen 
på.

• Å aktivt jobbe frem en felles situasjonsforståelse.



Eksempel på en god samhandlingssak

• Pasient med BAL, godt kjent av fastlege, i kommunepsykiatri 
og i DPS. Gjentatte innleggelser.

• Fastlege gjenkjenner raskt symptomer på forverring hos 
pasienten, og henviser til AAT.

• Psykiatrisk sykepleier i kommunen deltar i konsultasjoner i 
AAT. 

• AAT og psykiatrisk sykepleier deler på besøk hos pasienten, 
og har løpende kontakt.

• Fastlege og AAT har løpende kontakt.
• Fastlege, psykiatrisk sykepleier og AAT planlegger forløpet 

sammen med pasienten, og forbereder avslutning i god tid, 
der alle parter er inneforstått med dette. 


