Når selvmord rammerhvordan snakke med ungdom
Spesialkonsulent Monja Benden ved RVTS nord

Bilde: Adobe Stock

Jeg skal si noe om;
• Grunnleggende informasjon om selvmord
• Ungdom i et etterlatte perspektiv
• Konsekvenser i skolesituasjonen for ungdom som etterlatt
• Oppmerksomhet på ungdom med økt risiko for selvmord
• Hvordan spørre ungdom om selvmordstanker?
• Nyttige nettsider og hjelpetelefoner/Chat/kurs

Ulike begreper;
• Selvmordstanker: Tanker om å gjøre slutt på livet
(Retterstøl et al, 2006)

• Selvmordsforsøk: En selvforvoldt livstruende handling som ikke fører
til døden
(Retterstøl et al, 2006)

• Selvmord: Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som
en aktiv, villet handling som fører til døden.

Grunnleggende informasjon om selvmord

Bilde: Adobe Stock

Begreper, forekomst, sammensatt fenomen, risiko/signaler samt
beskyttelsesfaktorer

• Internasjonal forskning viser at de viktigste risikofaktorene for
selvmord er tidligere selvmordsforsøk og psykiske lidelser som for
eksempel depresjon.
• Selvmord er blant de tre hyppigste dødsårsakene i verden hos
mennesker i aldersgruppen 15–44 år. Hos barn under 15 år er
selvmord sjelden, men i aldersgruppen 15–25 år er selvmord den nest
vanligste dødsårsaken.
www.selvmord.no /NSSF-fakta-om-selvmord-2018

Nasjonal dødsårsaksstatestikk 2019
Totalt antall selvmord i Norge 2019: 649
• 465 menn
• 185 kvinner

www.selvmord.no

(produsert av Ping Qin ved rådata fra FHI og SSB)

Forekomst av selvmord etter fylke
År:

www.med.selvmord.no
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Tromsø kommunes ungdommer
• Består av et mangfold
• I den sammenheng anbefales det å lese- ny rapport fra februar 2021
«Studie på unge samers psykiske helse»
https://mentalhelseungdom.no/wpcontent/uploads/2021/03/Miha_Unge_samer_rapport_digital.pdf

• Noen funn

Selvmord- et sammensatt fenomen
• Samspill mellom sårbarhet, belastende livshendelser, nevrologiske
forhold, opplevelsen av håpløshet, tilgang på metoder, smitteeffekt,
tilgang på sosial støtte, rus og impulskontroll.

Individuelle risikofaktorer for selvmordungdom
• Psykiske lidelser (særlig depresjon, schizofreni og andre psykoselidelser,
rusmisbrukslidelser og personlighetsforstyrrelser)
• Tidligere selvmordsforsøk eller selvskading
• Somatisk sykdom
• Sosioøkonomiske problemer (samspill mellom økonomi og sosiale forhold)
• Belastende livshendelser (f.eks. tapsopplevelser, vold, seksuelt misbruk
eller andre traumer)
• Familiehistorie med selvmord eller selvmordsatferd
• Eksponering for flere ulike faktorer
www.selvmord.no

• Det å være en minoritet i et majoritetssamfunn (eks. samisk
ungdom) kan også være en risiko i seg selv for selvmord (press,
stress, utenforskap, rasisme) spesielt alder 15-24 år
Ekeberg og Hem 2016

Miljørisikofaktorer for selvmord - ungdom
• Tilgang til selvmordsmidler som ved bruk fører til høy dødsrisiko
(f.eks. skytevåpen, husholdningsprodukter med høyt giftnivå, høye
bygg og broer, legemidler som virker giftig ved overdosering)
• Eksponering for negative sosiale faktorer som f.eks. mobbing,
arbeidsledighet og sosial isolasjon
• Dramatisk og sensasjonspreget rapportering om selvmord i
massemedia, hvor det gis detaljert beskrivelse av selvmords metoder,
tid og sted for konkrete tilfeller av selvmord.
www.selvmord.no

Beskyttelsesfaktorer - ungdom;
• Sterk tilhørighet til familie, og støtte fra lokalsamfunn
• Gode problemløsningsferdigheter, konfliktløsningsevne, og ikke voldelig
håndtering av konflikter
• Personlig, kulturell eller religiøs overbevisning
• Begrenset tilgang til selvmordsmidler / -metoder
• Evne til å søke hjelp
• Enkel tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom
• (* Barn kan være en beskyttende faktor, ikke alltid! (Fra nettkurset ivaretakelse av barn som pårørende
når mor eller far strever med selvmordsatferd ).

(Ekeberg og Hem 2016)

)

Håp
• Selvmordsforsøk og selvskading blant ungdom: – De fleste klarer seg
bra senere i livet
• Nesten halvparten av alle 15–16-åringer oppgir å ha hatt
selvmordstanker eller en form for selvskadende atferd. Men de aller
fleste klarer seg bra i voksenlivet, viser en stor
oppfølgingsundersøkelse.

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=653746 /2020

Ungdom i et
etterlatte perspektiv
• Reaksjoner jf. utvikling
• Hvorfor, hvordan, og hva skal vi fortelle
ungdom om selvmord?

Bilde: Adobe Stock

Etterlatte
• Etterlatte har tradisjonelt vært brukt om nærmeste familie.
• I dag benyttes etterlatte bla. om barn, foreldre, ektefelle, søsken,
besteforeldre, venner, bestevenner, klassekamerater, terapeuter,
medpasienter, arbeidskollega.
• De som selv opplever å ha et nært bånd til den som er død

www.helsedirektoratet.no «Etter selvmordet- veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord»

Belastningen/bekostningen for etterlatte etter
selvmord
Selve symptom belastningen kan tilsvare lik som ved naturlig/annen brå død
MEN for etterlatte etter selvmord vil de i tillegg få belastningen ved å være
etterlatt til mennesker som har opplevd livet så vanskelig at de har valgt å
avslutte det.
• Etterlatte kan føle seg medansvarlig
• Kan plages med at de var i konflikt med avdøde
• Kan bli gående over år/ livet ut med ubesvarte spørsmål knyttet til
selvmordet
• Dramatikken rundt selvmordet – komplisert sorg
www.helsedirektoratet.no «Etter selvmordet- veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord»

Ungdoms forståelse
• Ungdoms mulighet for å forstå det som skjer ligger nært opp til den
voksnes, men det er nyttig å huske at ungdommen kan ha mangel på
livserfaringer som fordyper forståelsen. Selv om det ikke alltid synes
utenpå kan ungdom reagere sterkere enn mange yngre fordi de
forstår hendelsens omfang og konsekvenser

www.Krisepsykologi.no
«Hvordan snakke med barn om kriser?» Spesialist i klinisk psykologi Atle Dyregrov.

Trekk ved ungdoms utvikling og reaksjoner
(13-18 år)
• Kombinasjonen av en voksen måte å tenke på og ukontrollerbare
følelser, kan gjøre traumatiske hendelser ekstra vanskelig å takle.
- Forventninger kolliderer med sterke følelser.

• Noen takler det med å distansere seg (vil ikke bli påmint hendelsen,
vil ikke snakke om det og unngår situasjoner og personer som minner
om hendelsen)
www.kriser.no

Eksempler på reaksjoner (13-18 år)
• Unngåelse av emosjonelt ubehag kan føre til rusbruk, selvskading og
risikoatferd
• Sinne og aggresjon
• Tristhet og sorg
• Grubling og skyldfølelse
• Rastløshet og uro
• Vansker i kontakt med jevnaldrende
• Kan også føre til rask modning og personlig vekst
www.kriser.no

Hvorfor skal vi fortelle barn og unge om
selvmord?
• Pga. negativ virkning for barn/unge med hemmelighold i familien
• Det kan være angstskapende å vite deler av hva som har skjedd og få
med seg bruddstykker over tid, samt å fylle resten med barnlig/ung
fantasi
• Det å fortelle om selvmordet på en forståelig måte gjør at barna kan
sørge og kunne dele sorgen med de andre i familien fordi de er på
samme sted som resten av familien.
• Å for å unngå tillittsbrist mellom barn/unge og foreldre som følge av
taushet om selvmordet
www.Krisepsykologi.no
«Hva skal vi si til barn om selvmord?» Psykologspesialist Magne Raundalen

Hvordan snakke med ungdom om kriser
• Det er viktig at kommunikasjonen er åpen og sannferdig og at den
skaper forståelse og sammenheng for ungdommen.
• Kommunikasjonen må ses i sammenheng med alder og utvikling!

www.Krisepsykologi.no
«Hvordan snakke med barn om kriser?» Spesialist i klinisk psykologi Atle Dyregrov.

Hva skal vi si til barn og unge etter selvmord ?
•
•
•
•

Vær forberedt på hva du skal si
Vi må si sannheten
Vi må fortelle hvordan på en forståelig måte
Vi må bestrebe oss å dele vår egen forståelse på en forståelig måte. Den
kan være seg stykkevis og delt men begripelig for barnet /den unge
• Finnes ingen universal oppskrift

• Gode eksempler på samtaler i «Hva skal vi si om selvmord»
krisepsykologi.no
www.Krisepsykologi.no.
«Hva skal vi si til barn om selvmord?» Psykologspesialist Magne Raundalen

Hva gjør vi for ungdom som har opplevd
selvmord
• Vi gir tydelig og alderstilpasset informasjon
• Sett av tid til å svare på spørsmål- forsøk å finn ut hvordan
ungdommen har forstått situasjonen
• La ungdom delta i ritualer rundt selvmordet
• Unngå unødig adskillelse (unødig angst og uro)
• Gi støtte til å komme tilbake til normale aktiviteter som skole og
fritidsaktiviteter
• Tilby regelmessig kontakt
www.kriser.no /barn og unge

Minnestund….

Brosjyre «til deg som har mistet
noen i selvmord»
www.Leve.no
https://leve.no/wp-content/uploads/2017/11/til-deg-som-har-mistet-noen-iselvmord-versjon-2.pdf
•

Brosjyren er laget i et samarbeid mellom LEVE og RVTSene nasjonalt

•

LEVE er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre etterlatte ved selvmord
omsorg og støtte

•

Brosjyren er primært rettet mot mennesker som er berørt av selvmord, men gir
også informasjon og veiledning til andre som er i kontakt med etterlatte.

Konsekvenser i
skolesituasjon for
ungdom som etterlatt
• Konsekvenser for læreevne
og behov for tilpasning
• Elever og sorg

Bilde: Adobe Stock

Konsekvenser for læreevne og skolesituasjon
• Belastninger medfører nedsatt konsentrasjon og hukommelse, og gjør
det vanskelig å følge med i timen og å lære nye ting
• Økt tretthet, nedsatt energi og motivasjon rammer både barn,
ungdom og voksne. Innsatsen må kanskje reduseres en periode
• En del ungdommer bruker mye energi på å følge med på
skolearbeidet som kan medføre de er svært slitne – gi råd på hvordan
de kan økonomisere kreftene sine
• Noen kan slite med konsentrasjon og kan trenge fritak eller utsettelse
på prøver/eksamener
www.kriser.no

5 signaler som viser at elever/ungdom er rammet
av dyp sorg:
• 1. Eleven/ungdommen isolerer seg fra klassekameratene.
• 2. Eleven/ungdommen har mange sykedager.
• 3. Eleven/ungdommen har vedvarende konsentrasjonsproblemer.
• 4. Eleven/ungdommen har sterke humørsvingninger.
• 5. Eleven/ungdommen har voldsomme følelsesmessige reaksjoner.
www.utdanningsnytt.no

4 råd hvis eleven/ungdommen rammes av
sorg
• 1. Se eleven som samarbeidspartner: Ta et møte med eleven og fortell hva
du har tenkt å gjøre. Vis eleven heretter sjansen til å si om det er en god
idé eller ikke.
• 2. Ethvert sorgforløp er unikt: Bruk din unike kjennskap til
eleven/ungdommen og familien til å gi den støtten som gir mest mulig
mening i forhold til det eleven opplever.
• 3. Sorgen forsvinner ikke: Forbered deg på at eleven/ungdommen som
opplever sorg kan få bruk for støtte i resten av tiden han eller hun har på
skolen. Vurder å ta flere møter i løpet av skoleåret med eleven.
• 4. Det er menneskelig å feile: Vær den ansvarlige voksenpersonen som
snakker om sorgen med eleven/ungdommen, og vær ikke redd for å spørre
igjen hvis du føler det var noe du ikke fikk svar på første gang.
www.utdanningsnytt.no /Martin Lytje

Oppmerksomhet på ungdom med økt
risiko for selvmord
Risikofaktorer, sosialoverførbarhet/smitte, sosiale medier, nettvett, chatsafe

Bilde: Adobe Stock

Vær oppmerksom på ungdom med økt risiko,
det kan være ungdom:
- med psykiske plager, som direkte eller indirekte har vært eksponert for
selvmord
- som tidligere har utført selvmordsforsøk
- som har mange belastende livshendelser
- som har en nær relasjon til den som tok sitt eget liv
- som er i en situasjon at han/ hun har kranglet med /mobbet den som
har tatt sitt eget liv
www.Helsedirektoratet.no
Selvskading og selvmord- veiledende materiell for kommuner om forebygging 2017

- Minoritet i et majoritetssamfunn som samisk ungdom, kan også være en
risiko for selvmord (press, stress, utenforskap, rasisme) spesielt alder 15-24
år
Ekeberg og Hem 2016

Sosialoverførbarhet/ smitte ved
selvmordsatferd
• Ungdom i skolealder er spesielt sårbare for smitteeffekt av et selvmord.
• Som nevnt tidligere er barne- og ungdomstiden kan i seg selv være en tid
der det er vanskelig å mestre sterke følelser. Mindre livserfaring og
begrenset modenhetsnivå gjør at mange ungdom strever med å håndtere
sterke følelser, mange strever derfor spesielt etter et dødsfall i nettverket,
og de kan lettere bli påvirket av andres selvmordsatferd.

www.Helsedirektoratet.no
Selvskading og selvmord- veiledende materiell for kommuner om forebygging 2017

Sosial overførbarhet/ smitte forts.
•
•
•
•

Forskning og teori viser at smitteeffekt ikke rammer tilfeldig
Ved smitte er det ofte snakk om underliggende risiko for selvmord
Risiko som øker ved eksponering av temaet selvmord
Det kan være at barn og unge som allerede er i risiko for selvmordsatferd i
større grad enn andre oppsøker materiale som omhandler tematikken
• Det er ikke funnet smitteeffekt av nøktern og saklig presentasjon av
selvmord (Helsedirektoratet, 2017)
• Så snakk med ungdom om selvmord og tilpass informasjonen til alder og
utvikling!
Suicidologi nr. 2/2019 fagartikkel «selvmord, smitte og 13 reasons why av Åse Lundegaard Mattson

Sosial overførbarhet/smitte forts.
• Smitteeffekt kan komme av at selvmord fremstilles i massemedia og
sosiale medier, filmmedier eller fiksjon ol. på en sensasjonell, og
dramatisk måte og gir detaljert fremstilling, og som en løsning på
problemer, og appellerer til at folk overidentifiserer seg med den som
tar sitt liv
(Ekeberg og Hem 2016- risikofaktorer)

Sosiale medier/massemedia
• Det er utvilsomt økt tilgang på informasjon om selvmord og selvskading på
nett
• Både positivt og negativt
• Sosiale nettverk med fokus på selvskading og selvmord
• Lukkede/private profiler og innlegg merket med «Trigger warning».
• NRK tv innafor «selvmord på internett» del 1 og 2 i fra 2019
• Selvskading og selvmord på internett er et økende problem har gitt økt
fokus også fra myndighetene
• Webinar tips; https://rvtsost.no/verktoy/selvskading-ogselvmordstematikk-i-sosiale-medier
Nrk tv «selvmord på internett» 2019 og Helsedirektoratet.no- Selvskading og selvmord- veiledende materiell for kommuner om forebygging 2017

Sosiale medier og nettvett
• Trakassering, spredning av bilder, og sensitiv informasjon er en del av
hverdagen til unge
• Ressurspersoner som voksne, lærere, helsesøster mfl. bør ha innsikt i
denne problematikken og kunnskap om hjelpetiltak for å bistå de
unge.
• Nyttige lenker kan være; www.slettmeg.no og www.nettvett.no
(veiledere til foreldre og de som jobber med barn)
www.helsedirektoratet.no Selvskading og selvmord- veiledende materiell for kommuner om forebygging 2017

#chatsafe (for lærere)
• Veileder som er utviklet for å gjøre det enklere å gi råd til
ungdommer, og bistå til sikker kommunikasjon om selvmord på nett
• Målet med prosjektet var å utvikle et sett med bevisførte
retningslinjer som kan hjelpe unge mennesker med å kommunisere
trygt om selvmord på nettet.

www.selvmord.no

www.selvmord.no

https://www.orygen.org.au/c
hatsafe/Resources/chatsafefor-educators/NorwayNorwegian

Hvordan spørre ungdom om selvmordstanker

Bilde: Adobe stock

Hva gjør at vi synes det er vanskelig å spørre
ungdom om selvmordstanker?
• Barrierer som kan hindre oss i å spørre;
Hva om jeg tar feil?
Hva om han/hun blir sint?
Jeg vil ikke gi han/hun ideer…
Det må være noen andre som kan dette…
• Egen terskel
Kan føle at det å spørre om selvmord bryter med en kulturell norm
Upassende å spørre så direkte
Frykten for at svaret kan bli «ja»
www.vivatselvmordsforebygging.net / film SOS

Hvordan snakke med selvmordsnær ungdom

https://www.rvtsvest.no/forebygging-av-sjolvmord-og-sjolvskading-i-skulen/
www.rvtsvest.no

Bilde: Adobe Stock

• https://www.rvtsvest.no/forebygging-av-sjolvmord-og-sjolvskading-iskulen/

Dersom du ikke er profesjonell hjelper
• Om du har avdekket selvmordstanker hos et familiemedlem, venn,
kollega, elev, en bekjent eller ukjent;
Det er nødvendig å koble på andre ressurser enn deg selv!

www.vivatselvmordsforebygging.net /film SOS

Hva bør du gjøre i et førstehjelpsperspektiv?
Det anbefales å;
• Vær oppmerksom på signaler
• Ikke vær redd for å spørre om selvmordstanker
• Møt og lytt til personen sine tanker og følelser
-Letter på det emosjonelle smertetrykket og svekker ensomheten i
selvmordstankene
- Kan føre til at personen utsetter selvmordet slik at mer hjelp kan komme til
- Du bør koble på hjelp og sørge for at flere enn deg får vite om situasjonen.
• Se undervisningsfilmen fra vivat «spørre om selvmord» i sin helhet!
www.vivatselvmordsforebygging.net /film SOS

Hva finnes av ressurser som kan trygge
situasjonen?
• Er situasjonen akutt (eks selvmords handlingen er påbegynt); påkall
nødetater
• I en mer oversiktlig situasjon vil fastlegen være en nøkkelperson som
bør involveres. Kan også være lurt å involvere andre formelle hjelpere
• I tillegg til formelle hjelpere finnes gode uformelle hjelpere rundt oss.
Støttepersoner kan være; familie, venner, kollega, leder på jobb,
prest, ol.
• Krisetelefoner og hjelpe-chattelinjer kan være nyttige og bør
introduseres som hjelp
www.vivatselvmordsforebygging.net /film SOS

Hovedbudskap:

Forskning viser at det ikke er farlig å spørre om selvmord når man gjør
det med omsorg og respekt dersom du har en reell bekymring

Aftenposten – artikkel fra sist uke
Leder for nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) Lars
Mehlum har uttalt i artikkelen et godt svar på spørsmål fra journalisten
• Hva bør man gjøre hvis man er bekymret?
Mehlum svarer; Si rett ut til tenåringen din: Jeg får ikke fred for dette her før
du og jeg snakker om det. Vær direkte og tydelig, men ikke bli sint. Vis at du
bryr deg.
Er du det minste i tvil om de sliter med selvmordstanker, så spør. Får du ikke
til dette, så sørg for at de får snakke med en som får det til.
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/gWpmgJ/selvmord-blant-unge-viklarer-ikke-aa-naa-frem-og-oppdage-dem-i-tide

Bilde: Adobe Stock

Nyttige nettsider og hjelpetelefoner/Chat/kurs

Vivat selvmordsforebygging - kurs
• www.Vivatselvmordsforebygging.net
• Oppmerksom på selvmordstanker - (OPS) kurs 4 t
• Førstehjelp ved selvmordsfare – kurs 2 dager
• Spørre om selvmord (SOS)26 min
https://vivatselvmordsforebygging.net/undervisningsfilm-sos/

Hjelpetelefoner og hjelpe- chattelinjer
• Akutt selvmordsfare: 113
• Fastlegen /Legevakt: 116117
• Kirkens SOS: 22400040 og Chat www.kirkens-sos.no
• Mental helse: 116123 og Chat www.mentalhelse.no og
www.mentalhelseungdom.no
• Kors på halsen (Røde kors) for barn og unge 800 33 321 og Chat
https://www.rodekors.no/tilbudene/samtaletilbud-for-barn-og-unge/
• Alarmtelefon for barn og unge: 116111 og Chat www.116111.no
• LEVE (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord) Ulike fylkeslag og
kontaktinfo. www.leve.no/fylkeslag/ og https://leve.no/ungeleve/
• Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord:
955 20 848 og Chat www.lfss.no

Tromsø kommune - oversikt lokale og
nasjonale hjelpetilbud
• Trenger du eller en venn rask psykisk helsehjelp?
• Trenger du eller noen du kjenner hjelp raskt knyttet til psykisk helse,
selvmordsfare eller rus? Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til
hjelpetrengende og pårørende.
https://www.tromso.kommune.no/rask-psykisk-helsehjelp-rushjelp-ograadgivning.6275769-110070.html

www.tromso.kommune.no

Forts.
• Råd til deg med selvmordstanker
• Råd til deg som er bekymret for noen
https://www.tromso.kommune.no/har-du-eller-en-du-kjennerselvmordstanker.6351058-110070.html

www.tromso.kommune.no

Takk for meg !

Referanser og nettsider;
•
•
•
•
•
•
•
-

www.Chatsafe.no
www.Leve.no
www.vivatselvmordsforebygging.net
www.selvmord.no (nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging)
www.krisepsykologi.no
www.Kriser.no
www.Helsedirektoratet.no
(veileder om ivaretakelse av etterlatte etter selvmord, veileder- mestring
samhørighet og håp)
- Selvskading og selvmord- veiledende materiell for kommuner om forebygging
2017

Referanser og nettsider;
• Ekeberg og Hem 2016 «Praktisk selvmordsforebygging»
• Suicidologi nr. 2/2019 fagartikkel «selvmord, smitte og 13 reasons
why av Åse Lundegaard Mattson
• www.utdanningsnytt.no
• https://mentalhelseungdom.no/wpcontent/uploads/2021/03/Miha_Unge_samer_rapport_digital.pdf
• https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/gWpmgJ/selvmord-blantunge-vi-klarer-ikke-aa-naa-frem-og-oppdage-dem-i-tide
• www.tromso.kommune.no

I Norge har vi flere fagmiljøer som jobber
med selvmordsforebygging
• Vivat selvmordsforebygging www.vivatselvmordsforebygging.net
• Helsedirektoratet www.helsedirektoratet.no
• FHI (folkehelseinstituttet) www.fhi.no
• Nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging
www.selvmord.no
• LEVE landsforeningen for etterlatte ved selvmord www.leve.no
• RVTS regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og
selvmordsforebygging www.rvtsnord.no

