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Selvmord i psykisk helsevern –
Hva kan vi gjøre?

Martin Ø. Myhre

Anine T. Kildahl

Rå dgi ver

Rå dgi ver

Norsk Pasientregister
(NPR)
Dødsårsaksregisteret
(DÅR)
National Confidential Inquiry into Suicide
and Homicide by People with Mental
Illness (NCISH)

• Hovedfunn i rapporten «1910 døde pasienter»
• Hva betyr dette for selvmordsratene i Norge?
• Hva så?
– Media og nye myter om selvmord i 2018
– To alternative modeller for selvmordsforebygging

• Våre konkrete anbefalinger

Fredrik A. Walby
Forsker/ psykologspesialist
Prosjektleder, Kartleggingssystemet

Fordeling av selvmord i de ulike spesialisthelsetjenestene
perioden 2008–2015 samlet

• Registerstudie 2008-2015

87,5 %

– Dødsårsaksregisteret
– Norsk pasientregister

17,6 %
hadde kontakt med mer enn
én sektor siste år før de døde
i selvmord

• PHV, PH-BU, TSB, Avt.spes

•

Ikke det samme som
Kartleggingssystemet

15,5 %
10,4 %
2,4 %

Note: Mørkeblå søyle viser antall med siste kontakt i aktuell sektor før selvmord, lyseblå viser antall
som hadde hatt kontakt med sektoren siste år før selvmord. Sistnevnte er ikke gjensidig utelukkende.
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Contact with Mental Health Services Prior to Suicide –
A Systematic Review and Meta-Analysis

Historiske data fra Kartleggingssystemet vs. meldte selvmord

Hva med alle de andre?
Selvmordsrater hos personer med og uten kontakt med
spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus siste år 2010 til 2016
Selvmord

Populasjon

Total

Ujustert rate

Justert ratea

Risk ratio

Justert risiko

PAR

1 082

737 620

738 702

146,69

167,33 (156,90 - 178,84)

15,51

156,54

38,6 %

939

534 248

535 187

175,76

20,87

214,4

33,5 %

132 477

196,65

203,20 (165,52 - 153,85)

127 753

84,61

Menn

300

Kontakt siste år
Psykisk helsevern

250

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

200

Avtalespesialister i psykisk helsevern

150

Ingen kontakt siste år

100

260

18,83

185,43

79,30 (63,23 - 103,56)

7,35

68,51

3,9 %

1 718

15 501 740

15 503 458

11,08

10,79 (10,28 - 11,31)

-

-

61,4 %

2 800

16 239 360

16 242 160

18,06

17,77 (17,11 - 18,44)

683

931 293

931 976

73,34

80,77 (74,54 - 87,46)

25,48

77,59

57,6 %

681 869

108

132 217

225,19 (210,13 - 241,20)

127 645

9,3 %

Kvinner
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Kontakt siste år
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Kartleggingssystemet

2005

2006

Helsetilsynet

2007
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Helsedirektoratet

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Undersøkelsesenheten i Helsetilsynet

Psykisk helsevern

619

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

119

Avtalespesialister i psykisk helsevern
Ingen kontakt siste år
Walby, F. A., Myhre, M. Ø., Kildahl, A. T.
( Psychiatric Services 2018)
a Justert for alder

Vi trenger mer differensierte tiltak i ulike populasjoner for å
treffe bedre med forebyggende tiltak; 3 sentrale grupper

Villet egenskade

681 250

35,21

32,04

52,2 %

161,09 (126,50 - 213,29)

50,82

47,65

10,0 %

236 036

35,60

30,92 (23,97 - 42,17)

9,75

6,58

7,1 %

15 487 124

3,25

3,17 (2,90 - 3,47)

-

-

42,4 %

1 186

16 417 914

16 419 100

7,66

7,70 (7,27 - 8,16)

69 102

etter WHOs standardpopulasjon

To modeller for selvmordsforebygging i PHV og de
andre spesialisthelsetjenestene

Pasientbehandling
Utdanne helsepersonell
Opplæring av pasienter og
pårørende («medvirkning»)
Forskning

Selvmordsforebygging

Pasienter
i PHV

• «Selvmord er ikke mulig å forutsi…….., så derfor er det
ingenting vi kan gjøre…..»
• «Vi hverken kan eller vil låse inn alle på isolat (etisk, juridisk,
praktisk), så derfor er det lite / ingenting vi kan gjøre….»
• «Pasientene trenger hjelp til å lære seg å akseptere og
modulere egne følelser!??!»

111,62 (102,47 - 121,47)

172,21

235 952
15 486 621

Spesialisthelsetjeneste-loven § 3-8

Alm. Befolkning,
fokus på menn

Noen nye feiloppfatninger?

90,86

69 221

84
503
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Hva kan vi gjøre?

Få flere menn i kontakt med PHV

• Ta inn over oss den voldsomme økte risikoen for selvmord i våre
pasientgrupper (RR 20-50)
• Øke innsatsen for å få flere menn i kontakt med
spesialisthelsetjenestene

•
•
•
•
•

– Og tilby behandlingsopplegg som er effektive og akseptable for alle

•
•
•
•

Sikre riktig diagnose og behandling av god kvalitet
Sikre omgivelsene under døgnopphold i psykisk helsevern
Oppfølging etter utskrivelse fra døgnopphold
Innhold og varighet av polikliniske behandlingsopplegg

Sikre omgivelsene under døgnopphold i PHV og
vurdere andre muligheter for metoderestriksjon
•

Henging dominerende selvmordsmetode på sengeposter

•

Fysisk sikring av sengeposter

•

> 50 % av pas. med ustabil personlighetsforstyrrelse dør i selvmord ved intox….

– Demonstrert effekt i UK og USA på å begrense muligheter
– + Systematiske vurdering av hvem som trenger ytterligere tiltak
• F.eks kontinuerlig observasjon

Sikre riktig diagnose og behandling av god kvalitet
Hoveddiagnose ved siste kontakt med PHV for voksne 2008-2015. N=1515

Folkeopplysning?
Økt kunnskap i tjenestene?
Henvisningspraksis?
Behandlingstilnærminger….
M.v……

Innhold og varighet av polikliniske behandlingsopplegg

Sikre oppfølging etter utskriving fra døgnopphold

Personer som døde i selvmord under eller etter poliklinisk kontakt hadde ofte

få kontakter og korte forløp

• Universelt funn
• Tiltak på gruppenivå
– Sikre noe for alle
– Involvere pårørend

• Pakkeforløp utskriving?

Tid fra avsluttet døgnopphold i PHV til selvmord

Tid siden utskrivelse

n

%

< 7 dager

380

34,2

8–30 dager

178

16,0

31–90 dager

195

17,5

Kumulativ %
34,2
50,2
67,7

91–180 dager

184

16,5

84,2

181–365 dager

175

15,7

100,0

N

1112
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Vi trenger mer klinisk suicidologisk forskning

Kontakt oss

• Omfanget av selvmord i tjenestene nå godt dokumentert
– Vi forstår for dårlig hvem som er i risiko, hvor og hvorfor….
• Studier av årsaker, mekanismer og oppleveler
• Identifisere undergrupper

– Utvikle og evaluere intervensjoner
– Brukernes opplevelser og ikke minst preferanser
– Pårørendes perspektiver og hvordan hjelpe etterlatte

www.uio.no/kartleggingssystemet
nssf-kartlegging@klinmed.uio.no
@NSSFKartlegging
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