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Oppgavens problemstillinger: 

- Er det endringer i forekomst av sykehusbehandlede selvmordsforsøk blant ungdom i en norsk 

kommune i perioden 1984-2006? 

- Hvilken bakenforliggende faktor opplever ungdom som viktigste grunn til sitt selvmordsforsøk? 

- Hvilken utløsende faktor opplever ungdom som viktigste grunn til sitt selvmordsforsøk? 

- Er det kjønnsforskjeller i utvikling i selvmordsforsøksrate, egenoppgitte bakenforliggende 

faktorer og egenoppgitte utløsende faktorer blant ungdommene i vårt utvalg? 

Arbeidet er et selvstendig prosjekt, basert på allerede foreliggende data. Studien har et 

longitudinelt design, og omfatter alle personer under 20 år bosatt i Bærum kommune som ble 

somatisk behandlet ved Sykehuset Asker og Bærum HF etter et selvmordsforsøk i perioden 

1984-2006. Inklusjon er basert på definisjonen av selvmordsforsøk brukt i WHO/EURO 

Multicentre Study on Suicidal Behaviour (Platt et al., 1992). Utvikling i forekomst er basert på 

årlige rater, beregnet ut fra folketall. Informasjon om egenoppgitte grunner er basert på 

intervjusamtaler med selvmordsforsøker, og kategorisert post hoc. Interraterreliabilitetstest er 

gjennomført. 

Vi fant signifikant nedgang i selvmordsforsøksrate i observasjonsperioden for begge 

kjønn. Det ble funnet signifikant høyere forekomst blant jenter. Blant undergruppen 15-19 

åringer ble det funnet stabilitet i selvmordsforsøksrate. Oftest oppgitte bakenforliggende faktor 

var familiedysfunksjon, videre fulgt av psykiske problemer. Oftest oppgitte utløsende faktor var 

relasjonskonflikt, fulgt av emosjonell krise. Både familiedysfunksjon og relasjonskonflikt ble 

signifikant oftere oppgitt av jenter enn av gutter. 

Oppgaven er basert på avidentifiserte data fra biveileder 1 og leder av 

selvmordsforebyggende team i Bærum, Gudrun Dieserud. Dataene er innsamlet som del av den 

løpende overvåking av selvmordsforsøk som selvmordsforebyggende team på sykehus/ i 

kommunehelsetjenesten i Bærum utfører. Egenoppgitte grunner er kategorisert av en kommisjon 

bestående av biveileder 1 og forfatterne.  
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1. Innledning 
Suicidal atferd er et sammensatt fenomen, og kan belyses fra et demografisk, sosiologisk, 

filosofisk, politisk, teologisk, biokjemisk, evolusjonsmessig, psykologisk, psykodynamisk og 

kognitivt ståsted (Shneidman, 1985). Hvert ståsted er imidlertid bare utdypinger fra ett 

perspektiv, og kan ikke alene fortelle hele historien. Det psykologiske perspektivet forteller én 

historie, og denne er viktig fordi den er individets historie. Det psykologiske perspektivet er 

essensielt fordi hvert suicidale drama foregår i sinnet til et unikt individ (Shneidman, 1985). En 

psykologisk tilnærming kan belyse ulike aspekter ved selvmordsforsøk, både utviklingsprosessen 

frem mot forsøket og individets opplevelse i den suicidale situasjonen. 

Oppmerksomheten er den senere tid mye rettet mot ungdom, da studier har funnet at til 

tross for nedgang i selvmordsforsøk generelt øker selvmordsforsøk blant unge jenter i Norge 

(Hawton et al., 2003; Hjelmeland, 2001; 2004; Rossow, Grøholt & Wichstrøm, 2005). Økning vil 

kreve intensivering av tiltak, både for primærforebygging, samt oppfølging etter 

selvmordsforsøk. Helsemyndighetene anbefaler tidlige tiltak etter selvmordsforsøk som en viktig 

selvmordsforebyggende strategi, men har ikke lagt faglig innhold til anbefalingene (Statens 

helsetilsyn, 1995). For å gi meningsfullt og effektfullt innhold i tiltakene er det avgjørende å 

forstå hva selvmordsforsøk er uttrykk for. Det er viktig å møte dette med psykologisk teori og 

forståelse i tillegg eller alternativt til den mer tradisjonelle sykdomsmodellen, hvor suicidal atferd 

sees som symptom på mental lidelse (Dieserud & Ekeberg, 2002).   

I kliniske tiltak er ungdommenes egen opplevelse spesielt viktig, da terapi med suicidale 

personer må ta utgangspunkt i individets subjektive opplevelse (Leenaars, 2004). Ungdommers 

egenoppgitte grunner for selvmordsforsøk slik de fremkommer i intervju med fagpersoner er 

imidlertid i mindre grad undersøkt i studier som forsøker å forklare og forstå selvmordsforsøk. 

Dette til tross for at denne tilnærmingen kan gi verdifull informasjon om hva som oppleves som 

viktig og problematisk i ungdommenes liv, og som de selv opplever at var sentral grunn til at de 

gjorde et selvmordsforsøk. For å gi mer kunnskap om dette aspektet vil denne oppgavens fokus 

være på ungdommers egenoppgitte grunner for selvmordsforsøk. Da kunnskap om utvikling i 

forekomst av selvmordsforsøk er viktig for å planlegge og utforme tiltak, vil oppgaven også 

behandle dette. 

For en helhetlig, meningsfull forståelse vil det være nødvendig å sammenstille ulike funn 

og teorier som foreligger på feltet, og også andre innfallsvinkler enn ungdoms egenopplevde 

grunner vil derfor belyses. Dette er ment som et rammeverk som ungdommenes egenopplevde 

grunner må sees i forhold til. De store trekkene ved ulike teorier og forskning vil presenteres, det 
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er utenfor denne oppgaven å gi et nyansert review. 

Store kjønnsforskjeller i forekomst av selvmordsforsøk (Wichstrøm & Rossow, 2002), 

antyder at selvmordsforsøk kan være noe ulike fenomen blant jenter og gutter. Kjønnsforskjeller 

vil derfor belyses både i forhold til forekomst og forståelse av selvmordsforsøk.  

Denne oppgaven inkluderer ungdom til og med 19 år. Eldre ungdom er oftest i en annen 

livssituasjon, hvor de trer inn i voksenlivets verden med utdannelse, jobb, egen bolig og ofte 

etablering av mer varige parforhold. Disse vil derfor trolig være en gruppe med andre 

livsproblemer enn yngre ungdom, og det kan dermed også være forskjeller av relevans for 

selvmordsforsøk. Mange likheter vil trolig også foreligge, men dette er utenfor oppgavens 

rammer. 

Da suicidologi er et felt uten enhetlig begrepsbruk, er det nødvendig med en grundig 

begrepsavklaring. 

 

1.1 Sentrale begreper innen suicidologi 
Suicidologi (selvmordslære) er læren om det som er relatert til selvmordsproblematikk, og 

omfatter selvmordstanker, selvmordstrusler, selvmordsforsøk og selvmord (Retterstøl, Ekeberg 

& Mehlum, 2002). Feltet preges av at suicidologer bruker ulike begreper, og at definisjonen 

knyttet til begrepene varierer. Spesielt begrepsbruken rundt ikke-dødelige selvmordsrelaterte 

handlinger er uklar, og ulike begreper brukes parallelt. 

Et begrep som en periode ble brukt i deler av forskningsmiljøet, men i mindre grad brukes 

i dag, er parasuicid. Begrepet ble foreslått av Kreitman, Philip, Greer og Bagley i 1969, og var 

ment som et paraplybegrep for å dekke alle ikke-dødelige suicidale handlinger, uavhengig av om 

intensjonen om å dø var sterk, ambivalent eller ikke-eksisterende (i Bille-Brahe, Kerkhof, De 

Leo & Schmidtke, 2004). WHO/Euro Multicentre Study on Suicidal Behaviour (videre omtalt 

som WHO/EURO-studien), en omfattende europeisk undersøkelse av suicidal atferd, adopterte 

begrepet parasuicid i sin studie i 1986 (Bille-Brahe et al., 2004). Da begrepet ikke ble vurdert å 

bringe mer klarhet rundt fenomenet selvmordsforsøk, gikk de senere over til begrepet 

selvmordsforsøk, med samme definisjon (Bille-Brahe et al., 2004). WHO-studien definerer 

selvmordsforsøk på følgende måte: 

”Et forsøk på egenskade som ikke ender med døden. Individet har med vilje utført en 

ikke-vanemessig handling som uten hjelp eller intervensjon fra andre ville skadet ham 

eller henne, eller med vilje tatt et stoff i mengder utover det som er foreskrevet, eller 

ellers er vanlig anerkjent terapeutisk dose. Målet med handlingen er å oppnå 
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forandringer som han eller hun ønsket å oppnå ved hjelp av de forventede fysiske 

konsekvenser” (Platt et al., 1992, s. 99, oversettelse fra Dieserud, Rasmussen, Fagernes & 

Jakhelln, 2007). 

Definisjonen inkluderer alle typer ikke-dødelige suicidale handlinger uavhengig av 

personens motiver eller intensjoner for atferden, men ekskluderer ulykkestilfeller av 

selvforgiftning og rusrelaterte selvforgiftninger, egenskadende handlinger utført av personer som 

ikke er i stand til å forstå konsekvensene av egne handlinger, og habituell selvskading 

(Hjelmeland, 1997). 

Retterstøl et al. (2002) bruker derimot begrepet selvmordsforsøk om handlinger med noe 

suicidal intensjon, med følgende definisjon: ”Ved selvmordsforsøk forstår vi en bevisst og villet 

handling som individet har foretatt for å skade seg selv, og som individet ikke kunne være helt 

sikker på å overleve, men hvor skaden ikke har ført til døden, og hvor en, om enn vag, intensjon 

om å dø har vært til stede” (Retterstøl et al., 2002, s. 13). Selvmordsforsøk vil noen ganger være 

mislykkede forsøk på selvmord, men det er sjelden at den hele og fulle intensjonen ved 

selvmordsforsøk er å dø (Leenaars, 2004). 

Også for selvmord foreligger flere definisjoner. Shneidman (1985) har fremsatt en 

definisjon basert på psykologisk forståelse: ”I den vestlige verden i dag er selvmord en bevisst, 

selvpåført, tilintetgjørende handling, som best kan forstås som et sammensatt illebefinnende i et 

individ med udekkede behov, som oppfatter selvmord som den beste løsningen på situasjonen” 

(Shneidman, 1985, s. 203, vår oversettelse). En vanlig definisjon er gjennom Retterstøl mye 

brukt i Norge: ”Selvmord er en bevisst og villet handling, som individet foretar for å skade seg 

selv, og hvor skadene har ført til døden” (Retterstøl et al., 2002, s. 12). Denne definisjonen har 

sitt utgangspunkt i den britiske psykiateren Erwin Stengel (1967, i Retterstøl et al., 2002). 

Retterstøl et al. (2002) mener at dette er den enkleste, beste og mest praktisk anvendelige 

definisjon per i dag. Shneidmans (1985) definisjon bidrar derimot til en bredere psykologisk 

forståelse av fenomenet utover det atferdsbeskrivende, hvilket er relevant i psykologisk arbeid 

innen suicidologi. 

I diagnosesystemet ICD-10 brukes begrepet villet egenskade, hvilket inkluderer 

intensjonelt selvpåført forgiftning, skade, selvmordsforsøk og selvmord (World Health 

Organization, 1992). Villet egenskade registreres ut fra metode, og kan ytterligere spesifiseres i 

forhold til hvor personen befant seg på skadetidspunktet. Begrepet brukes mye i forskning på 

selvskadende atferd med ikke-dødelig utfall, og blant andre WHO/Euro-studien har basert sin 

definisjon av selvmordsforsøk på ICD-10 (Schmidtke, Bille-Brahe, De Leo & Kerkhof, 2004a). 

O’Carroll et al. fremhevet i 1996 behovet for et nytt nomenklatur for suicidal atferd. 
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Klargjøring av begreper er nødvendig for å tydeliggjøre kommunikasjon, fremme forskning og 

forbedre klinisk intervensjon. O’Carroll et al. (1996) foreslår et nytt nomenklatur hvor suicidal 

atferd spesifiseres i forhold til intensjon om å dø, selvpåførthet og utfall. Spesielt viktig mener de 

at det er å skille mellom suicidrelatert atferd uten, i forhold til selvmordsrelatert atferd med i det 

minste noen intensjon om død. Tilsvarende argumenterer Ekeberg (2001) for at begrepet villet 

egenskade bør spesifiseres i forhold til intensjon for å skille selvmordsforsøk og mer 

appellpregede handlinger, da informasjonen blir begrenset slik definisjonen er i dag.  

Suicidal intensjon er imidlertid svært vanskelig å måle, hovedsakelig som følge av 

selvmordshandlingers komplekse natur. Ambivalens er et fremtredende trekk ved suicidal atferd 

(Shneidman, 1985), og suicidal intensjon er derfor ikke en stabil, lett målbar størrelse. Villet 

egenskade slik det brukes i ICD-10 kan derfor være et anvendelig begrep i mangel av ytterligere 

informasjon om suicidal intensjon. Det vil være vanskelig å finne et dekkende og entydig begrep 

for ikke-dødelige suicidale handlinger inntil standarder for å måle suicidal intensjon er utviklet 

(Bille-Brahe et al., 2004). 

Ulike former for suicidal atferd er ikke bare vanskelige å skille begrepsmessig. 

Relasjonen mellom fenomenene er kompleks, og ulike syn eksisterer på forholdet mellom dem. 

Flere forskere argumenterer for at ikke-suicidal selvskading er distinkt fra selvmordsforsøk med 

suicidal intensjon, og at ikke-suicidal selvskading derfor bør skilles ut som egen diagnose 

(Muehlenkamp, 2005; Favazza, 1998). Dette synet støttes av studier som tyder på forskjeller i 

intensjon, kognisjon under handlingen, sosiodemografiske variabler og grad av korrelerende 

symptomatologi (Muehlenkamp & Gutierrez, 2004; Muehlenkamp, 2005). Mens forsøk på 

selvmord kan sees som en strategi for å gjøre slutt på alle følelser, oppfattes ikke-suicidal 

selvskading som en strategi for å håndtere vonde følelser, selv om selvskading i noen tilfeller kan 

utvikle seg til at personen forsøker å begå selvmord (Favazza, 1998). Noen hevder at ikke-

suicidal selvskading og selvmordsforsøk med suicidal intensjon kan konseptualiseres på et 

kontinuum, hvor selvmordsforsøk er mer alvorlig både med hensyn til atferd og psykologiske 

korrelater (Muehlenkamp & Gutierrez, 2007). 

Selvmordsforsøk og selvmord blir også av mange forskere sett som ulike, men 

overlappende fenomener. Dette på grunn av forskjeller, samtidig med noe overlapp, i etiologi, 

sosiodemografi og atferdskarakteristikker (Dieserud, Loeb, & Ekeberg, 2000; Maris, 1992; 

Rossow & Wichstrøm, 1994). Til tross for forskjeller hevder noen at både selvmord og 

selvmordsforsøk kan høre til på et kontinuum av selvskadende atferd, og at det før selvmord ofte 

vil være en prosess hvor flyktige suicidale tanker utvikler seg gjennom mer konkrete planer og 

selvmordsforsøk til selvmord (van Heeringen, Hawton & Williams, 2000). 
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Enten forholdet mellom selvmord, selvmordsforsøk og selvskading uten suicidal 

intensjon oppfattes som et kontinuum eller som ulike, men overlappende kategorier vil 

overgangene være uklare og vanskelige å fastsette, hvilket kompliserer forskning, funn og klinisk 

arbeid på feltet. 

 

1.1.1 Begrepsavklaring: 

I mangel av et felles anerkjent nomenklatur for selvmordsrelatert atferd tillegges begreper ulik 

betydning av ulike forskere, enkelte ganger uten at det defineres klart hvilke definisjoner som 

ligger til grunn for inklusjon og begrepsbruk. Dette kompliseres ytterligere av vansker med å 

måle suicidal intensjon. I denne oppgaven vil gjennomgående begrepet selvmordsforsøk 

benyttes, med en ofte brukt definisjon, uten antagelse om suicidal intensjon. Selvmordsforsøk 

(engelsk: suicide attempt) brukes slik det er definert av WHO/Euro-studien (Bille-Brahe et al., 

2004), og inkluderer derfor tilfeller av intensjonelt selvpåført skade uavhengig av grad av 

suicidal intensjon, men avgrenset fra habituell selvskading og overdoser i rushensikt. Vi vil bruke 

begrepet selvmordsforsøk også når vi omtaler forskning hvor begrepene parasuicid eller villet 

egenskade er brukt med tilsvarende betydning, men vil da oppgi studienes opprinnelig begrep i 

parentes. Der hvor studier refereres til gruppevis vil selvmordsforsøk gjennomgående benyttes 

uten ytterligere presisering. Der hvor noen studier bruker en annen definisjon av begrepene enn 

definert her, vil dette bli tydelig presisert. 

 Begrepet suicidal refererer til individer som deltar i selvmordsrelatert atferd, enten 

selvmord eller selvmordsforsøk, eller har selvmordstanker. Begrepet suicidal atferd/ handlinger 

brukes som overordnet begrep og inkluderer både ikke-dødelige selvmordsforsøk og selvmord. 

Suicidal intensjon brukes om dødsønske, selv om dette kan være i svært varierende grad. 

Ekskludert fra vår definisjon, og utenfor oppgavens fokus, er habituell selvskading, 

definert som villet, vanemessig ikke-dødelig egenskade uten suicidal hensikt. 

 

1.2 Forekomst 
Studier av selvmordsforsøk blant ungdom kan hovedsakelig deles inn i sykehusbaserte studier og 

populasjonsstudier. Sykehusbaserte studier baserer seg på personer som kommer til sykehus og 

eventuelt legevakt etter selvmordsforsøk, mens populasjonsstudier baserer seg på selvrapportert 

atferd undersøkt med spørreskjemaer blant generell ungdomspopulasjon, oftest elev- eller 

studentgrupper.  

Det er den senere tid gjennomført flere store populasjonsundersøkelser blant ungdom i 
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Norge. Multisenterstudien Child and Adolescent Self Harm in Europe (CASE) er et samarbeid 

mellom forskere i ti europeiske land (Ystgaard, Reinholdt, Husby & Mehlum, 2003). I Norge ble 

studien gjennomført i 2000 og 2001 blant 4060 elever i 1. klasse på videregående skoler i 

Oppland og Hedmark. Med et spørreskjema ble det kartlagt om elevene noen gang hadde skadet 

seg selv med vilje, og ut fra elevenes beskrivelse av episoden vurderte forskerne om episoden 

skulle klassifiseres som selvmordsforsøk (villet egenskade). Livstidsprevalens for 

selvmordsforsøk ble i denne studien funnet å være 10,7 %, 6,6 % siste år. Forekomst var høyere 

blant jenter enn gutter (10,2 % versus 3,1 % siste år). Kun 14,7 % av dem som hadde skadet seg 

siste året hadde vært i kontakt med sykehus (Ystgaard et al., 2003).  

Populasjonsundersøkelsen Ung i Norge fant i 2002 tilsvarende livstidsprevalens for 

selvmordsforsøk (Rossow et al., 2005). Forskernes intensjon var å undersøke selvmordsforsøk 

med suicidal intensjon. Undersøkelsen omfattet 11371 elever i 7.-12. klasse ved et utvalg norske 

skoler, som fikk utdelt et spørreskjema med spørsmål om de noen gang hadde forsøkt å begå 

selvmord, med svarkategoriene ja og nei. Studien fant at livstidsprevalens for selvmordsforsøk 

var 10,0 %, høyest blant jenter (13,6 % versus 6,2 %). Til tross for både ulik metode og 

definisjon av selvmordsforsøk i forhold til CASE-studien var livstidsprevalensen relativt lik i de 

to studiene. 

Ung i Norge-undersøkelsen ble også gjennomført i 1992-1993 blant 10839 elever 

(Rossow & Wichstrøm, 1994). Livstidsprevalensen var da 8,3 %, 10,6 % blant jenter og 6,0 % 

blant gutter. Sammenligning av de to undersøkelsestidspunktene i Ung i Norge-undersøkelsen 

viste signifikant økning blant jenter, men ikke for gutter eller begge kjønn samlet (Rossow et al., 

2005). 

Relativt lik livstids- (12,4-13,2 %) og 12 månedersprevalens for selvmordsforsøk (6,2-

26,0 %) blir funnet i flere internasjonale populasjonsstudier (De Leo & Heller, 2004; Evans, 

Hawton, Rodham & Deeks, 2005; Grunbaum et al., 2002). Suicidale tanker og planlegging blir 

funnet å være mer utbredt enn selvmordsforsøk (Evans et al., 2005; Grunbaum et al., 2002). En 

reviewundersøkelse av 128 selvrapporteringsstudier blant ungdom 12-20 år i den vestlige verden 

fant generelt signifikant høyere rater av selvmordsforsøk i Nord-Amerika enn i Europa, og 

generelt høyere rater blant kvinner enn menn (Evans et al., 2005). En amerikansk studie fant 

signifikant nedgang fra 1991 til 2001 i elever som seriøst tenkte på, og som planla, å gjøre 

selvmordsforsøk (Grunbaum et al., 2002). 

Når det gjelder sykehusbehandlede selvmordsforsøkere finnes det få systematiske 

registreringer i Norge, og det foreligger derfor få norske sykehusstudier av selvmordsforsøk. I 

sykehusstudier oppgis forekomst oftest som rater eller insidens, definert som antall nye tilfeller 
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som oppstår i løpet av et år, i forhold til størrelsen på folketallet for aldersgruppen. 

Sykehusstudier av utviklingstrender beregner insidens ut fra antall personer per år, ikke antall 

episoder.  

I Sør-Trøndelag har systematiske registreringer av selvmordsforsøk vært gjennomført 

som del av den internasjonale WHO/EURO-studien, og tall fra perioden 1989-1999 tyder på 

økning i selvmordsforsøk blant jenter 15-19 år i siste halvdel av 90-tallet (Hjelmeland, 2001; 

2004). Blant jenter fluktuerte raten rundt 250/100,000 i begynnelsen av perioden, sank til rundt 

150/100,000 i 1995, og økte fra 1995 til et maksnivå i 1999 på 315/100,000. Økningen blant 

jenter 15-19 år var større enn blant kvinner i andre aldersgrupper, og i 1999 hadde unge jenter 

høyest rate av alle aldersgruppene. Blant gutter i samme alder ble det derimot funnet relativ 

stabilitet for perioden sett under ett, til tross for fluktueringer. Raten var 79/100,000 i 1999, 

relativt gjennomsnittlig i forhold til øvrige aldersgrupper (Hjelmeland, 2001; 2004). 

Mens det ble funnet stabilitet og nedgang i selvmordsforsøk blant jenter i Sør-Trøndelag 

fra 1989 til 1995, fant en annen norsk sykehusstudie økning i samme periode (Dieserud et al., 

2000). Systematiske registreringer av alle sykehusbehandlede selvmordsforsøkere (parasuicid) 

over 15 år i Bærum kommune viste økning blant jenter i aldersgruppen 15-24 år i perioden 1984-

1995. Blant gutter i samme alder ble det derimot funnet nedgang i samme periode. Kvinner 15-24 

år, og menn 15-34 år, hadde høyest rater av alle aldersgruppene. Selvmordsforsøksrate oppgis 

ikke for aldersgruppene separat, men ble funnet å være 79/100,000 for begge kjønn og 

aldersgruppene samlet (Dieserud et al., 2000). Gruppen omfatter imidlertid unge voksne helt opp 

til 24 år, og er derfor ikke direkte sammenlignbar med WHO/EURO-studien. 

Årlig repetisjonsrate, definert som andelen pasienter som repeterer et selvmordsforsøk 

innen 12 måneder fra personens første forsøk det kalenderåret, er i Sør-Trøndelag og Bærum 

funnet å være henholdsvis 26,6 % og 14,4 % (Dieserud et al., 2000; Hjelmeland, 2004). Tallene 

er imidlertid beregnet for hele gruppen selvmordsforsøkere over 15 år, inkludert voksne. En 

longitudinell studie av ungdom som ble sykehusbehandlet etter selvmordsforsøk fant at 42 % 

hadde gjort ett eller flere selvmordsforsøk i løpet av oppfølgingsperioden på 8-10 år, 64 % av 

disse innen to år etter forsøket (Grøholt, Ekeberg & Haldorsen, 2006). 

Internasjonalt ser det ut til å være store forskjeller i insidens av sykehusbehandlede 

selvmordsforsøk blant de ulike landene i WHO/EURO-studien (Schmidtke et al., 2004b). For 

aldersgruppen 15-24 år ble blant andre Rennes (Frankrike), Oxford (England), Limerick (Irland) 

og Gent (Belgia) funnet å ha høyere selvmordsforsøksrater enn Sør-Trøndelag, mens blant andre 

Ankara (Tyrkia) og Padova (Italia) ble funnet å ha lavere selvmordsforsøksrater. Sammenlignet 

med raten i Sør-Trøndelag var raten i Stockholm noe lavere for menn, og noe høyere for kvinner. 
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For jenter 15-24 år ble det for landene samlet sett i perioden 1989-1999 funnet en økning i 

selvmordsforsøksrate på 17 %, til tross for nedgang blant kvinner generelt sett. Blant menn over 

15 år ble det for alle aldersgrupper totalt funnet nedgang i perioden, men utvikling for gutter 15-

24 år spesifikt oppgis ikke (Schmidtke et al., 2004b). 

Økning i sykehusbehandlede selvmordsforsøk (villet egenskade) blant jenter 12-18 år ble 

også funnet i Oxford Monitoring System for Attempted Suicide, men kun i de to første 

tredjedelene av perioden (Hawton et al., 2003). Økningen ble funnet både i antall episoder og 

personer, mens det blant gutter ble funnet liten endring. Årlig repetisjonsrate ble funnet å være 

14,6 %, tilsvarende for begge kjønn. Studien inkluderer imidlertid alle tilfeller av 

narkotikaoverdoser, uavhengig av om det var bevis for at episoden var ment som egenskade eller 

ikke (Hawton et al., 2003), hvilket vanskeliggjør sammenligning med andre studier. 

Oppsummert ser det ut til at selvmordsforsøk forekommer oftere blant jenter enn gutter i 

den vestlige verden, noe som kommer til uttrykk i materialer både fra skoleutvalg og 

sykehusutvalg. Populasjonsundersøkelsen Ung i Norge tyder på at det har vært økning blant 

jenter og stabilitet blant gutter i perioden 1992-2002. Resultatene fra longitudinelle norske 

sykehusstudier er ikke entydige, men peker i retning av at selvmordsforsøk har økt blant unge 

jenter fra midten av 1980-tallet frem til 1999, mens det blant gutter har vært stabilitet eller noe 

nedgang. Internasjonale studier kan også tyde på en tilsvarende utvikling, men sammenligning 

vanskeliggjøres av at mange inkluderer ungdom opp til 24 år. Ut fra hva som er oss kjent 

foreligger det ikke analyser av utviklingstrender i sykehusbehandlede selvmordsforsøk blant 

ungdom i Norge etter tusenårsskiftet.  

 

1.3 Populasjons- versus sykehusstudier 
Funn fra populasjonsstudier og sykehusstudier er ikke nødvendigvis sammenlignbare, på grunn 

av ulike innsamlingsmetoder og ulike utvalg. Populasjonsstudier kartlegger forekomsten av 

selvmordsforsøk blant en større gruppe, og fanger opp flere selvmordsforsøkere enn ved 

sykehusstudier (De Leo & Heller, 2004; Ystgaard et al., 2003). Et vesentlig problem ved 

populasjonsstudier vil imidlertid være begrepsvaliditet; om studiene måler det de er ment å måle. 

Studiene baserer seg ofte på spørreskjemaer hvor definisjonene av selvmordsforsøk ikke 

forklares eksplisitt for deltagerne (Evans et al., 2005). Studiene risikerer derfor å inkludere 

tilfeller utenfor intendert inklusjon. Ung i Norge-undersøkelsen kartlegger selvmordsforsøk med 

suicidal intensjon med kun ett spørsmål, og den faktiske hendelsen kan derfor variere betraktelig 

(Rossow & Wichstrøm, 1994). I CASE-studien er derfor begrepsvaliditet i større grad sikret, 
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gjennom at forskerne vurderer inklusjon av hvert enkelt tilfelle ut fra elevenes beskrivelse 

(Ystgaard et al., 2003). Dette ser imidlertid ut til å være unikt for CASE-studien.  

Andre problemer er også knyttet til populasjonsstudier. Ved 

selvrapporteringsundersøkelser er det alltid en viss mulighet for at noen bevisst eller ubevisst gir 

feilaktige opplysninger (Skretting, 2006). Da studiene oftest gjennomføres i klasseromssituasjon 

risikerer man at elevene kan være redde for at andre skal se svarene, hvilket kan medføre 

underrapportering. Populasjonsstudiene fanger også kun opp ungdom som går på skolen, og er 

dermed ikke representative for hele aldersgruppen (Grunbaum et al., 2002). Det er mulig at 

selvmordsforsøk er mer vanlig blant det mindretallet ungdom som ikke følger skoleundervisning, 

og man kan derfor ikke utelukke underestimering (Ystgaard et al., 2003). I tillegg vil det i 

populasjonsstudier i mange tilfeller være et lengre tidsrom mellom skadetidspunktet og 

undersøkelsen, hvilket kan øke muligheten for at ungdommenes oppfattelse av hendelsen har 

endret seg retrospektivt.  

I sykehusstudier gir derimot direkte kontakt med selvmordsforsøkerne større mulighet til 

presis inklusjon, og dypere intervjuer med hver enkelt selvmordsforsøker. Kort tid mellom 

skadetidspunkt og undersøkelsen reduserer også muligheten for påvirkning av minner, hvilket er 

heldig når man gjør studier basert på rapportering av ungdommenes egen opplevelse. Det er også 

en fordel at studiene dekker hele ungdomsgruppen, og ikke bare skoleelever.  

Sykehusstudiene fanger opp en mindre gruppe enn populasjonsstudier, og utvalgene ser ut 

til å ha ulike karakteristika. En studie tyder på at ungdom som sykehusbehandles for 

selvmordsforsøk (villet egenskade) har sterkere tilstedeværelse av risikofaktorer enn 

selvmordsforsøkere i skolebaserte utvalg (Grøholt, Ekeberg, Wichstrøm & Haldorsen, 2002). 

Forfatterne mener at studien tyder på at sykehusbehandlede og selvrapporterte selvmordsforsøk 

er ulike punkter på et kontinuum av suicidal atferd, hvor ungdom som sykehusbehandles for 

selvmordsforsøk er en gruppe med mer alvorlige problemer enn ungdom som rapporterer 

selvmordsforsøk uten sykehusbehandling (Grøholt et al., 2002). 

Sykehusstudier inkluderer i større grad kun medisinsk alvorlige selvmordsforsøk enn 

populasjonsstudier gjør. Det kan se ut til at sykehusbehandlede selvmordsforsøkere også er en 

gruppe med høyere suicidal intensjon. En sykehusstudie fant sammenheng mellom medisinsk 

alvorlighet av selvmordsforsøk og suicidal intensjon (Grøholt et al., 2000). Ungdom som oppga 

ønske om å dø som primær intensjon for selvmordsforsøket hadde gjort medisinsk mer alvorlige 

forsøk enn ungdom som oppga andre intensjoner (Grøholt et al., 2000). Dette støttes av en 

populasjonsstudie som fant at selvforgiftere i langt større grad enn selvkuttere oppga at de ønsket 

å dø (Rodham, Hawton & Evans, 2004). Studier ser gjennomgående ut til å finne klar overvekt 
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av selvforgiftning i sykehusstudier (80-95 %) (Dieserud et al., 2000; Hawton et al., 2003; 

Hjelmeland, 2004), og kutting i populasjonsstudier (59-74 %) (De Leo & Heller, 2004; Ystgaard 

et al., 2003). Dette antyder at selvforgiftning er medisinsk mer alvorlig enn kutting, og at suicidal 

intensjon kan være mer utbredt i sykehusstudier.  

En annen populasjonsstudie fant imidlertid ingen sammenheng mellom suicidal intensjon 

og selvmordsforsøksmetode, til tross for at sykehusbehandling var langt vanligere etter 

selvforgiftning enn kutting (Ystgaard et al., 2003). Man ser også få forskjeller når man 

sammenligner andelen som oppgir ønske om å dø i sykehusstudier og populasjonsstudier. Ønske 

om å dø ble funnet hos rundt halvparten av selvmordsforsøkerne i en populasjonsstudie 

(Ystgaard et al., 2003), og 32-56 % i sykehusstudier (Boergers, Spirito & Donaldson, 1998; 

Hjelmeland, 2004; Kerfoot, Dyer, Harrington, Woodham & Harrington, 1996). Sammenligning 

er imidlertid vanskelig på grunn av metodeforskjeller. 

Samlet sett kan det se ut til at suicidal intensjon er høyere i sykehusutvalg, men det er 

ikke tilstrekkelig dekning for endelige konklusjoner.  

Oppsummert ser sykehusstudier og populasjonsstudier ut til å fange opp to ulike grupper 

selvmordsforsøkere. Funn fra studiene er derfor ikke direkte sammenlignbare. 

Selvmordsforsøkere i sykehusstudier er en gruppe med medisinsk mer alvorlige forsøk, trolig 

mer alvorlige problemer, og muligens også mer suicidal intensjon. Selv om begge grupper består 

av ungdom som har det vanskelig og bør tas på alvor, ser sykehusutvalg ut til å være en gruppe 

som har større behov for intervensjon. 

 

1.4 Hvordan forstå unge menneskers selvmordsforsøk? 
Hva får et ungt menneske til å gjøre et selvmordsforsøk? Hvordan skal vi forstå en 

ungdoms selvmordsforsøk? Hva er årsakene til ungdommers selvmordsforsøk?   

Suicidal atferd er konsekvensen av en kompleks interaksjon av sosiale, biologiske og 

psykologiske karakteristikker (van Heeringen et al., 2000). Denne kompleksiteten vil i denne 

oppgaven bli belyst fra ulike innfallsvinkler: Forskning på risikofaktorer/korrelater ved 

ungdommers selvmordsforsøk, studier som har undersøkt ungdommenes egen opplevelse av 

selvmordsforsøket, og psykologiske teorier.  

I følge Shneidman (2004) er både en nomotetisk og en idiografisk tilnærming nødvendig 

for maksimal forståelse av suicidalitet. En nomotetisk tilnærming belyser selvmordsforsøk fra et 

objektivt gruppeperspektiv. I en idiografisk tilnærming er enkeltindividers opplevelse av 

situasjonen sentral og fokuset er introspektivt og rettet mot opplevelsen i øyeblikket. Forskning 
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på risikofaktorer utgjør en nomotetisk tilnærming mens psykologiske teorier og studier som 

undersøker selvmordsforsøkerens egenoppgitte grunner og motiv gir en mer idiografisk 

beskrivelse av selvmordsforsøk.  

Minst belyst og mest viktig for kliniske tiltak og intervensjoner er selvmordsforsøkernes 

egen opplevelse av selvmordsforsøket (Leenaars, 2004). Dybden og fokuset i oppgaven vil derfor 

være på dette. Både utviklingsprosessen frem mot selvmordsforsøk, og selve 

selvmordsforsøkstilstanden, vil belyses. 

 

1.5 Faktorer som korrelerer med selvmordsforsøk hos ungdom 
En tilnærming til forståelse av ungdommers selvmordsforsøk er å se på hvilke faktorer som 

forekommer oftere hos unge selvmordsforsøkere som gruppe sammenlignet med andre grupper. I 

en del av litteraturen blir disse samvariasjonene omtalt som ”risikofaktorer”. I korrelasjonsstudier 

kan kausal retning mellom faktoren og selvmordsforsøk ikke sluttes, og det kan være en eller 

flere tredjefaktorer som førte til både risikofaktoren og selvmordsforsøket. Denne type forskning 

belyser dermed i større grad spørsmålet ”hvilke ungdommer gjør selvmordsforsøk” enn ”hvorfor 

gjør ungdom selvmordsforsøk”.  

 I det følgende presenteres faktorer som er funnet å korrelere med selvmordsforsøk hos 

ungdommer under 20 år i en rekke internasjonale studier, samt noen norske. Oversikten er 

hovedsakelig basert på reviewstudier. I denne delen av oppgaven vil ”villet egenskade” 

omskrives til ”selvmordsforsøk” når flere studier med ulik begrepsbruk refereres til samtidig, 

som omtalt i begrepsavklaringen. Dette er ikke et omfattende review av risikofaktorer for 

selvmordsforsøk, men gir en pekepinn på aspekter assosiert med selvmordsforsøk.  

En rekke av faktorene som korrelerer med selvmordsforsøk er også korrelert med 

hverandre. Derfor kan en faktors korrelasjon med selvmordsforsøk skyldes faktorens assosiasjon 

med andre faktorer knyttet til selvmordsforsøk. I tillegg er mange av de korrelerende faktorene 

ikke spesifikke for selvmordsforsøk, men er funnet å være assosiert med en rekke andre mentale 

helseproblemer hos ungdom (Spirito & Esposito-Smythers, 2006). For å bøte på dette er det gjort 

multivariate analyser hvor effekten av andre variabler kontrolleres for. Andre studier har 

adressert dette problemet ved å sammenligne med kliniske kontrollpersoner og ikke kun 

normalgrupper. Disse studiene vil gjengis her slik at faktorenes individuelle bidrag belyses, før 

samspillet mellom dem følger.  

En rekke populasjonsbaserte studier har funnet at følgende faktorer korreler med 

selvmordsforsøk hos ungdom: Mental lidelse generelt (Evans, Hawton & Rodham, 2004), 
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depresjon, alkoholmisbruk og stoffmisbruk spesielt (De Leo & Heller, 2004; Evans et al., 2004; 

Fortune & Hawton, 2005; Muehlenkamp & Gutierrez, 2007; Rossow et al., 2005), lav skåre på 

mål av selvverdi/selvfølelse (Evans et al., 2004; Rossow et al., 2005; de Wilde, 2000; Ystgaard et 

al., 2003;), antisosial atferd, dårlige relasjoner til jevnaldrende (Evans et al., 2004), 

selvmordsforsøk blant venner og familie (De Leo & Heller, 2004; Evans et al., 2004; Fortune & 

Hawton, 2005; de Wilde, 2000; Ystgaard et al., 2003), ulike former for familiedysfunksjon: 

seksuelle overgrep og fysisk mishandling (Evans et al., 2004; Fortune & Hawton, 2005; de 

Wilde, 2000; Ystgaard et al., 2003), familieuenighet, lite støttende foreldre, bo vekk fra begge 

foreldre (Evans et al., 2004) og alvorlig konflikt med foreldre (Ystgaard et al., 2003). Disse 

faktorene er signifikant assosiert med selvmordsforsøk også i multivariate analyser (Evans et al., 

2004; Ystgaard et al., 2003).  

Andre faktorer som er funnet å korrelere med selvmordsforsøk hos ungdom i 

populasjonsutvalg er impulsivitet (Webb, 2002; Williams & Pollock, 2000;Ystgaard et al., 2003), 

maladaptive kognitive prosesser som katastrofetankegang, personalisering, selektiv abstraksjon, 

overgeneralisering og totale kognitive feil (Brent, Kolko, Allan, & Brown, 1990), svekket 

problemløsningsevne (Spirito & Esposito-Smythers, 2006; Webb, 2002), og familiedysfunksjon 

(Webb, 2002). Disse faktorene er signifikant assosiert med selvmordsforsøk også når det 

sammenlignes med kliniske kontrollpersoner (Brent et al., 1990; Webb, 2002).  

Faktorer som er funnet å korrelere med selvmordsforsøk i populasjonsstudier, men hvor 

det er usikkert om assosiasjonen med selvmordsforsøk går via en annen faktor, er 

selvmordsforsøk (villet egenskade) i media (Fortune & Hawton, 2005), håpløshet (Evans et al., 

2004; Fortune & Hawton, 2005; Webb, 2002), høy skåre på mål av ensomhet (Rossow et al., 

2005), få grunner til å leve (Muehlenkamp & Gutierrez, 2007), skoleproblemer (Kidd et al., 

2006), antall typer helseskadelig problematferd (røyking, stoffbruk, forstyrret spiseatferd, 

høyrisikabel seksuell atferd, voldelig atferd og periodedrikking (binge-drinking)) (Miller & 

Taylor, 2005), aggressivitet (Spirito & Esposito-Smythers, 2006), nevrotisisme, nyhetssøking 

(novelty-seeking), lav sosioøkonomisk status (Fergusson et al., 2000), spiseforstyrrelser, dårlig 

fysisk helse og fysiske handikap (Evans et al., 2004), ulike former for dysfunksjonell familie: 

dårlig familiekommunikasjon, oppløste familier (Webb, 2002), å ikke bo sammen med begge 

foreldre og lav grad av foreldreomsorg (Rossow et al., 2005). 

Faktorer som er funnet å korrelere med selvmordsforsøk hos ungdom, men hvor 

multivariate analyser indikerer at faktorenes assosiasjon med selvmordsforsøk går via en annen 

relatert faktor, er dårlig kommunikasjon med foreldre, homoseksuell orientering, angstlidelse og 

angstsymptomer (Evans et al., 2004).  
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Hovedvekten av studiene som har undersøkt faktorer som korrelerer med 

selvmordsforsøk er populasjonsstudier utført på skoler. Studier som har undersøkt faktorer som 

korrelerer med ungdommers sykehusbehandlede selvmordsforsøk finner imidlertid tilsvarende 

faktorer som populasjonsstudier: Depresjon (Kerfoot et al., 1996; Kingsbury, Hawton, Steinhardt 

& James, 1999), lav problemløsningsevne, sinne, impulsivitet, lav selvfølelse, håpløshet og lav 

forståelse fra foreldre (Kingsbury et al., 1999; McLaughlin, Miller & Warwick, 1996). Av disse 

faktorene ble kun håpløshet og impulsivitet signifikant assosiert med selvmordsforsøk når 

depresjon ble kontrollert for (Kingsbury et al., 1999; McLaughlin et al., 1996). I tillegg er dårlige 

relasjoner til jevnaldrende og usunn familiefungering funnet å korrelere med sykehusbehandlet 

selvmordsforsøk hos ungdom (Kerfoot et al., 1996). I multivariate analyser er depresjon, 

atferdsproblemer, alkoholproblem hos forelder, lav selvverdi, lav støtte fra foreldre og 

jevnaldrende funnet å være signifikant assosiert med sykehusbehandlet selvmordsforsøk. 

(Grøholt et al., 2002). Sistnevnte studie indikerer også at visse risikofaktorer er sterkere assosiert 

med sykehusbehandlet selvmordsforsøk enn ikke-sykehusbehandlet selvmordsforsøk (Grøholt et 

al., 2002). 

Genetiske/ nevrobiologiske faktorer: Funnene presentert i dette avsnittet er gjort for 

suicidal atferd generelt, og ikke kun for selvmordsforsøk, da studier ofte ser på dette sammen. 

Tvillingstudier og studier av biologiske og genetiske markører indikerer at det foreligger en 

underliggende genetisk basis for suicidal atferd (Beautrais, 2003). Det er imidlertid uklart om den 

genetiske basisen er spesifikk for suicidalitet eller om den reflekterer en mer generell sårbarhet 

for psykiske problemer (Beautrais, 2003). 

Hoveddelen av forskning på nevrobiologiske faktorer ved suicidalitet har fokusert på det 

serotonerge systemet, og de fleste studier på dette området er utført blant voksne (Spirito & 

Esposito-Smythers, 2006). Disse studiene indikerer at endret serotonerg fungering spiller en rolle 

ved suicidalitet, men hvordan dette påvirker er ennå uklart (van Heeringen et al., 2000). Samtidig 

er dysregulert serotoninnivå involvert i en rekke psykiske lidelser, som angstlidelser, 

spiseforstyrrelser, impulsivitet og aggressivitet, og det er derfor usikkert om rollen dysregulert 

serotoninnivå spiller i suicidalitet er via dets effekt på psykiske problemer (van Heeringen et al., 

2000; Spirito & Esposito-Smythers, 2006).  

Beskyttende faktorer: Studier som fokuserer på beskyttende faktorer ved selvmordsforsøk 

finner at disse hovedsakelig ligger i familien, i form av familieintakthet, god kommunikasjon 

med familiemedlemmer, involvering i familieaktiviteter og å føle seg knyttet til foreldre (Evans 

et al., 2004; Kidd et al, 2006; Webb, 2002;). 
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1.5.1 Kjønnsforskjeller i risikofaktorer  

Da forekomsten av selvmordsforsøk er funnet å være høyere blant jenter enn blant gutter i en 

rekke studier (Wichstrøm & Rossow, 2002), ser det ut til at kjønn er en viktig faktor ved 

selvmordsforsøk. Det kan være at selvmordsforsøk er et noe ulikt fenomen blant jenter enn blant 

gutter. Når det gjelder risikofaktorer er det blant ungdom i populasjonsstudier funnet at 

familieuenighet, antisosial atferd og seksuelle overgrep er sterkere assosiert med 

selvmordsforsøk hos jenter enn hos gutter (Evans et al., 2004; Ystgaard et al., 2003). 

Selvmordsforsøk (villet egenskade) hos familiemedlemmer, mobbing og bekymring over 

seksuell legning er funnet å være sterkere knyttet til selvmordsforsøk (villet egenskade) hos 

gutter (Ystgaard et al., 2003).  

 

1.5.2 Innvendinger 

Forskning på korrelerende faktorer, særlig populasjonsstudier, kan generelt kritiseres for at 

risikofaktoren ikke nødvendigvis var tilstede ved selvmordsforsøket, men for eksempel kom til 

senere eller forsvant før forsøket (Muehlenkamp & Gutierrez, 2007; Rossow et al., 2005). Videre 

er risikofaktorene hovedsakelig kommet frem til ved at utvalg blir spurt om forekomst av ulike 

faktorer sammen med forekomst av selvmordsforsøk. Det trenger derfor ikke være slik at de 

korrelerende faktorene oppleves som relevant i utviklingen av suicidalitet av 

selvmordsforsøkeren selv. For multivariate analyser kan det innvendes at en faktors signifikante 

assosiasjon med selvmordsforsøk i slike analyser avhenger av hvilke faktorer det kontrolleres for. 

Derfor skal slutninger om en faktors uavhengige bidrag basert på disse analysene trekkes med 

noe forsiktighet. 

 

1.6 Korrelerende faktorer satt i system 
1.6.1 Faktorenes samspill 

Separat gir risikofaktorer begrenset forståelse av selvmordsforsøk. Én risikofaktor alene kan ikke 

forklare selvmordsforsøk og utgjør kun en del av bildet (Brent & Mann, 2006; Joiner, 2002). 

Utviklingen mot selvmordsforsøk er preget av eksponering for en rekke negative livshendelser 

og opphopning av belastninger (Ferguson, Woodward & Hordwood, 2000). Selvmordsforsøk kan 

forstås som reaksjoner på problemer som har utviklet seg gjennom interaksjon mellom individ og 

omgivelser i en kumulativ prosess (Dieserud & Ekeberg, 2002). En rekke faktorer spiller inn i 

utviklingen av suicidalitet, og faktorenes innbyrdes forhold og samvariasjon er viktig for å forstå 

selvmordsforsøk. 
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Mange studier har sett på forholdet mellom ulike risikofaktorer og hvordan de spiller inn i 

utviklingen mot selvmordsforsøk. Risikofaktorers innbyrdes forhold kan sees på som 

modererende, og medierende, og deres rolle i utviklingen mot suicidalitet kan sees i lys av et 

transaksjonsperspektiv og et sårbarhet-stress perspektiv. 

Faktorer som er korrelert med selvmordsforsøk er funnet å interagere med og moderere 

hverandre. Et modererende forhold mellom faktorer innebærer at effekten en faktor har på 

selvmordsforsøk påvirkes av tilstedeværelsen av en annen faktor. For eksempel ser seksuelt 

misbruk ut til å være sterkere knyttet til suicidal atferd ved lav sosial støtte versus høy, og ved lav 

tro på egen problemløsningsevne versus høy (Esposito & Clum, 2002). God foreldrerelasjon 

sammen med gode skoleforhold ser ut til å være i sterkere grad en beskyttende faktor for gutter 

med en historie av tidligere selvmordsforsøk og dårlige jevnaldrendeforhold enn andre 

ungdomsgrupper (Kidd et al., 2006). I tillegg er det som omtalt funnet at assosiasjonen mellom 

visse risikofaktorer og selvmordsforsøk er moderert av kjønn.  

Videre er det indikasjoner på at visse faktorer spiller en rolle som mediator i utviklingen 

til selvmordsforsøk. Medierende variabler utgjør et forbindelsesledd mellom en uavhengig 

variabel og et senere utfall. Dette belyser hvordan risikofaktorer kan ha ført til selvmordsforsøk. 

Studier som undersøker medierende faktorer belyser derfor mulige utviklingsveier til 

selvmordsforsøk. To studier finner utviklingsveier til suicidal atferd mediert av psykiske 

problemer sammen med andre faktorer (Dieserud, Forsen, Braverman & Røysamb, 2002; 

Fergusson et al., 2000). I den ene studien, en longitudinell studie blant ungdom, ble det funnet at 

assosiasjonen mellom problematiske familieforhold som barn og suicidal atferd som ungdom 

hovedsakelig ble mediert gjennom psykiske problemer og negative livshendelser i ungdomstiden, 

som død av nært familiemedlem, kjærestebrudd og konstant krangel med foreldre (Fergusson et 

al., 2000). Det ser ut til å være få studier som undersøker medierende faktorer i 

utviklingsprosessen av suicidalitet blant ungdom, og den andre studien er utført blant voksne 

selvmordsforsøkere. I denne studien ble det funnet at problemer som voksen, som depresjon, 

håpløshet, lav selvfølelse, lav tro på egen problemløsningsevne og alkoholproblemer, medierte 

forholdet mellom negative livshendelser som barn og selvmordsforsøk (Dieserud et al., 2002). I 

begge disse studiene ble tidlige negative livshendelser mediert av psykiske problemer sammen 

med andre faktorer, til suicidal atferd. Det ser ut til at psykiske problemer er en viktig, men ikke 

tilstrekkelig medierende faktor i forholdet mellom livsbelastninger og suicidal atferd. 

Medierende faktorer undersøkes i enkelte studier ved bruk av stianalyser/strukturell 

ligningsmodellering (structural equation model). Denne tilnærmingen muliggjør analyser av 

komplekse relasjoner som involverer kjeder av medierende variabler. Dette kan medføre større 
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forståelse av mulige utviklingsveier til selvmordsforsøk.  

En studie blant ungdom fant ved hjelp av strukturell ligningsmodellering at maladaptive 

kognitive prosesser kan være viktig mediator i utviklingen av suicidalitet (Yang & Clum, 2000). 

Maladaptive kognitive prosesser ble identifisert som mediator i forholdet mellom negativt 

livsstress (tidlig og nåværende) og suicidalitet hos collegestudenter. Maladaptive kognitive 

prosesser i denne studien inkluderte håpløshet, lav selvfølelse, ytre locus of control og 

problemløsningsdefekt. Dette indikerer at livsstress ikke leder til suicidalitet direkte, men 

påvirker suicidalitet gjennom dets påvirkning på kognitive variabler, enten ved å skape stabile 

kognitive defekter eller økt sjanse for at kognitive defekter vil utvikles under spesielle 

omstendigheter (Yang & Clum, 2000). Suicidalitet er i denne studien kun målt ved 

tilstedeværelse av suicidale tanker, og personene trenger ikke ha gjort et selvmordsforsøk. 

Maladaptive kognitive prosessers rolle som medierende faktor ved selvmordsforsøk er derfor noe 

usikker.  

Imidlertid tyder en studie blant voksne på at maladaptive kognitive prosesser trolig har en 

rolle som mediator også ved selvmordsforsøk (Dieserud, Røysamb, Ekeberg & Kraft, 2001). Ved 

bruk av strukturell ligningsmodellering ble det i denne studien identifisert to mulige 

utviklingsveier til selvmordsforsøk. Den første veien startet med lav selvfølelse, ensomhet og 

separasjon/skilsmisse, utviklet seg til depresjon, og ble videre mediert av håpløshet og suicidale 

tanker, hvilket ledet til selvmordsforsøk. Den andre veien gikk fra lav selvfølelse og lav self-

efficacy, ble videre mediert av negativt syn på egen problemløsningsevne, og lav interpersonlig 

problemløsningsevne, til selvmordsforsøk (Dieserud et al., 2001). 

Samlet sett er det få studier av medierende faktorer i utviklingsprosessen mot 

selvmordsforsøk, spesielt blant ungdom. Strukturell ligningsmodellering er fordelaktig fremfor 

korrelasjonsanalyser når det gjelder slutninger om hvilke faktorer som har ledet til hva. Kausal 

retning kan likevel ikke sluttes med sikkerhet (Yang & Clum, 2000). Imidlertid gir disse 

analysene en pekepinn på hvordan ulike faktorer kan spille inn i utviklingen mot 

selvmordsforsøk.  

Det ser ut til å være mange ulike utviklingsveier til suicidalitet. Visse faktorer ser likevel 

ut til å kunne identifiseres som viktige i denne utviklingen hos mange mennesker. Særlig er 

maladaptive kognitive prosesser og svekket mestringsevne identifisert som medierende faktor i 

flere studier. Psykiske problemer ser også ut til å være en viktig medierende faktor, men da 

sammen med andre faktorer. 
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1.6.2 Utviklingsmodeller 

Forholdet mellom ulike faktorer som inngår i utviklingen mot selvmordsforsøk er mangeartet og 

komplekst. Forholdet mellom risikofaktorer kan beskrives ut fra et transaksjonsperspektiv og et 

sårbarhet-stress perspektiv. Disse perspektivene setter mange faktorer i system, og forklarer 

utviklingen mot selvmordsforsøk mer generelt.  

Bridge, Goldstein & Brent (2006) har fremsatt en utviklings-transaksjonell modell for å 

forklare forholdet mellom ulike faktorer som korrelerer med selvmordsforsøk. Denne beskriver 

hvordan ulike risikofaktorer gjensidig påvirker hverandre, og foreslår at suicidal atferd kan 

oppstå gjennom en interaksjon av to typer sårbarhet; psykisk lidelse og en tendens til impulsiv 

aggresjon. Dette er komponenter som igjen kan ha nevrobiologiske korrelater. Disse to formene 

for sårbarhet kan ha oppstått gjennom en kompleks interaksjon mellom personlighetstrekk som 

nevrotisisme og impulsivitet, og både arvbare og miljømessige trekk ved familien, som foreldres 

psykiske problemer, impulsive aggresjon, selvmordsforsøk og misbruk. Utviklingen mot 

selvmordsforsøk går så gjennom suicidale tanker, og stressorer og beskyttende faktorer spiller 

inn (Bridge et al., 2006). 

Et vanlig perspektiv på utviklingen av selvmordsforsøk er sårbarhet-stress perspektivet. 

Perspektivet er av generell psykologisk art og antar at et individs sårbarhet predisponerer et 

individ for selvmordsforsøk under stressende omgivelser. En sårbarhet-stress modell for suicidal 

atferd hos unge er fremsatt av Brent & Mann (2006). Denne modellen antar at sårbarhet utvikles 

gjennom interaksjon mellom arv og miljø i familien. Denne sårbarheten predisponerer individet 

for suicidal atferd i møte med viktige stressorer i og utenfor familien. Individet deler både arv og 

miljø med sine foreldre og kan dermed arve genetisk predisposisjon for suicidal atferd og 

psykiske problemer fra sine foreldre, samtidig som foreldres psykiske problemer øker sjansen for 

et suboptimalt familiemiljø. For noen går veien til suicidal atferd via impulsiv aggresjon, mens 

for andre er depresjon og håpløshet avgjørende (Brent & Mann, 2006). Modellen fremhever 

hvordan risikofaktorer innen familien har en tendens til å forekomme sammen og virke i en 

negativ sirkel. Sårbarhet-stress modeller åpner for stor individuell variasjon i hvilke faktorer og 

prosesser som fører frem til suicidalitet (Brent & Mann, 2006). En slik forståelse gir derfor en 

generell beskrivelse av utviklingsprosessen og mekanismene bak selvmordsforsøk, men hvilke 

faktorer som inngår i denne prosessen kan være ulik for ulike individer.   

Risikofaktorforskning gir en beskrivelse av hvilke faktorer som kan spille inn i en 

sårbarhet-stress utvikling av suicidalitet. Imidlertid er risikofaktorforskning en beskrivelse av 

selvmordsforsøkere på gruppenivå og det kan ikke antas at attributter som karakteriserer gruppen 

som helhet er anvendelig på enkeltindivider innad i denne gruppen. Hver suicidale krise er unik 
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og for noen individer vil utviklingen til selvmordsforsøk gå via faktorer som ikke er identifisert 

som risikofaktorer for unge selvmordsforsøkere som gruppe, men som var det for dette individet 

i denne livssituasjonen.  

 

1.7 Psykologiske teorier om selvmordsforsøk 
Psykologiske teorier tar til orde for viktigheten av å forstå hvert enkelt suicidale individs 

situasjon og smerte. Shneidman (1985) og Leenaars (2004) har utviklet teorier for selvmord og 

selvmordsforsøk. Disse fokuserer på hva som fra et psykologisk perspektiv karakteriserer 

selvmordsforsøk og selvmord, og fokuset er rettet mot indre prosesser og individuelle 

karakteristikker. Dette bidrar til forståelse av flere aspekter ved selvmordsforsøk ut over det å 

forklare utviklingsprosessen frem til selvmordsforsøket. 

 
1.7.1 E. S. Shneidman 

Shneidman (1985) har utviklet en teori for forståelse av selvmord, og blir regnet blant de 

ti mest betydningsfulle suicidologer i psykologiens historie (Leenaars, 2004). Shneidman (1985) 

vektlegger at selvmord er en multidimensjonell hendelse som består av biologiske, kulturelle, 

sosiologiske, interpersonlige, intrapsykiske, logiske, bevisste, ubevisste og filosofiske elementer, 

og forståelse krever derfor en multidisiplinær tilnærmelse. De psykologiske karakteristikkene er 

imidlertid det essensielle ved selvmord, selve stammen i fenomenet: selvmord oppfattes av 

individet som den beste løsningen på en uutholdelig livssituasjon. Hvert selvmord er en 

individuell hendelse, og absolutte trekk ved selvmord vil ikke være mulig å finne. Shneidman 

(1985) ser selvmord og selvmordsforsøk som ulike fenomener med ulik plassering langs en 

dødelighetsdimensjon.  

Shneidman (1985) peker på 10 psykologiske aspekter som oftest er tilstede ved selvmord 

og selvmordsforsøk, og som er nødvendige for forståelse og dermed for intervensjon: 1) Vanlig 

stimulus ved selvmordsforsøk er sterk psykologisk smerte. Smerten oppleves som tålelig dersom 

individet opplever at han/hun kan vekke respons hos andre. Ved selvmord er smerten i 

kvantitativt ulik grad, og oppleves som uutholdelig. 2) Vanlig stressor ved både selvmord og 

selvmordsforsøk er umøtte psykologiske behov.  3) Vanlig hensikt ved selvmord og 

selvmordsforsøk er å søke løsning på et problem. Ved selvmordsforsøk er hensikten å vekke 

respons fra andre, mens hensikten ved selvmord er en endelig løsning. 4) Vanlig mål ved 

selvmordsforsøk er å endre livet, mens ved selvmord er målet å ende livet. 5) Vanlig emosjon 

ved selvmordsforsøk er ensomhet, tap og avvisning, mens vanlig emosjon ved selvmord er 
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håpløshet og hjelpeløshet. 6) Vanlig indre holdning ved selvmordsforsøk er trivalens mellom liv, 

lidelse og død, mens vanlig indre holdning ved selvmord er ambivalens mellom liv og død. 7) 

Vanlig kognitiv tilstand ved selvmordsforsøk er en innsnevring av intellekt og persepsjon. Vanlig 

kognitiv tilstand ved selvmord er innsnevring i større, mer lukket grad. 8) Vanlig interpersonlig 

handling ved selvmordsforsøk er kommunikasjon av ulykkelighet og bønn om hjelp, mens vanlig 

interpersonlig handling ved selvmord er å kommunisere en irreversibel handling. 9) Vanlig 

handling ved selvmordsforsøk er kommunikasjon i seg selv, mens vanlig handling ved selvmord 

er en flukt fra livet. 10) Vanlig overensstemmelse ved både selvmordsforsøk og selvmord er at 

personen handler konsistent med livslange atferdsmønstre i stressede situasjoner. Disse livslange 

vanemessige mestringsmønstrene er ulike for selvmord og selvmordsforsøk. 

De ti vanlige trekkene ved selvmord har direkte implikasjon for terapi med suicidale 

personer, da det kan jobbes med å motvirke hvert enkelt punkt. Nøkkelen for å redusere 

suicidalitet er å bedre både personens eksterne og interne situasjoner, og jobbe med praktiske 

forhold i personens liv som oppleves som press. Personen bør hjelpes til å øke sine opplevelse av 

andre handlingsalternativer enn selvmord. Målet er å få til en såvidt merkbar forskjell (Just 

Noticeable Difference) i pasientens liv, for å gi pasienten håp og redusere dødelighet 

(Shneidman, 1985). 

 

1.7.2 A. A. Leenaars 

Leenaars (2004) psykologiske teori for selvmord og selvmordsforsøk er en videreutvikling av 

Shneidmans (1985) teori. Teorien er opprinnelig utviklet for å forklare selvmord, men Leenaars 

(2004) mener den er anvendelig også for selvmordsforsøk, og har funnet empirisk støtte for 

denne antagelsen (Leenaars, 2004). Leenaars (2004) legger vekt på at suicidalitet er både 

intrapsykisk og interpersonlig. Det intrapsykiske aspektet er en indre, utålelig smerte, og en 

opplevelse av manglende evne til å mestre denne smerten. Leenaars (2004) fremhever at man 

ofte kan identifisere traumatiske hendelser i den siste tiden før den suicidale handlingen, men 

dette er kun ett aspekt ved kompleksiteten. Imidlertid oppleves det ofte av den suicidale selv som 

at denne hendelsen er årsaken til selvmordsforsøket, og i kriseintervensjon må man ta tak i det 

som er det umiddelbare problemet for den suicidale personen der og da.  

For å forstå selvmord og selvmordforsøk mener Leenaars (2004) vi må spørre ”hva er de 

vanlige psykologiske dimensjonene ved selvmord/selvmordsforsøk?” istedenfor ”hva slags 

mennesker begår selvmord/selvmordsforsøk?” 

Leenaars (2004) beskriver åtte faktorer som karakteriserer både selvmord og 

selvmordsforsøk: Intrapsykiske aspekter: 1) Utolererbar/uutholdelig psykologisk smerte. 2) 
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Kognitiv innsnevring (tankegangen blir rigid, snevret inn, tunnelsyn). 3) Tilpasningsforstyrrelser 

(psykiske problemer). 4) Selvmord/selvmordsforsøk som eneste løsning. Interpersonlige 

aspekter: 5) Interpersonlige relasjoner er uløst. 6) Identifisering-ambivalens (narsissistisk traume 

har skjedd, den suicidale er ambivalent mot en tapt/avvisende person. 7) Hevnfullhet-aggresjon 

(Aggresjon er vanlig emosjon både i nåtid og i den suicidale personens historie, personen snur 

morderiske impulser som tidligere var rettet mot andre personer innover, mot seg selv). 8) 

Identifisering-forsvinning (det har skjedd en traumatisk hendelse, personen har en historie av 

traumer, personen ønsker å flykte, forsvinne). Leenaars (2004) fremhever livslange 

mestringsmønstre som fellesnevneren for karakteristikkene. Suicidale personer har opplevd 

mange negative livshendelser som har svekket deres evne til å mestre. Leenaars (2004) 

fremhever at død sjelden var den fulle og hele intensjonen med selvmordsforsøket. Målet er ofte 

å endre ens liv eller atferden til viktige andre rundt seg og å kommunisere sin egen smerte.  

 

1.8 Egenoppgitte grunner 
Både Shneidman (1985) og Leenaars (2004) fremhever det idiografiske ved et selvmordsforsøk 

og viktigheten av å forstå hvert enkelt suicidale individ og hva individet opplever som problemet 

her og nå. I tråd med dette har flere studier undersøkt selvmordsforsøkeres egne opplevelser og 

forståelser av selvmordsforsøket. Sammenlignet med risikofaktorer ser det imidlertid ut til å være 

langt færre studier som undersøker ungdommenes egen opplevelse av grunner til 

selvmordsforsøket. Spesielt finnes det få studier av ungdom under 20 år for seg. Studier av 

egenoppgitte faktorer som også inkluderer eldre ungdommer vil også refereres, men alder vil da 

spesifiseres i parentes første gang studien presenteres. 

Flere studier bruker begrepet grunner (reasons). ”Grunner” er imidlertid et relativt vidt 

begrep som både kan tenkes å omfatte hva ungdommene vil oppnå med forsøket, og hva som 

gikk forut for og kan ha ledet opp til forsøket. Det kan derfor være en fordel å undersøke begge 

typer grunner separat, og klart presisere hvilken man undersøker. Et tilsvarende skille finnes i 

flere studier, mens andre ikke eksplisitt avgrenser, eller bruker flere begreper om hverandre. 

Funn på egenoppgitte grunner vil i denne litteraturgjennomgangen deles inn under motiv, og 

problemer før selvmordsforsøket. Motiv omhandler hva ungdommene ønsker å oppnå ved å gjøre 

et selvmordsforsøk, og omtales i litteraturen noen ganger også som motivasjon (motivation), 

intensjon (intention) eller grunner (reasons). Dette omtales her som motiv, men studienes 

opprinnelige begrepsbruk presiseres tydelig. Problemer før selvmordsforsøket omhandler 

hendelser eller forhold som gikk forut for og kan være medvirkende til selvmordsforsøket.  
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1.8.1 Motiv 

En sykehusstudie undersøkte ungdoms motiv ved å la de vurdere alternativer fra en liste (Grøholt 

et al., 2000). Intrapsykiske motiv ble vurdert som viktigst, blant andre uutholdelige tanker, tap av 

kontroll over seg selv, midlertidig flukt, og ønske om å dø. En inndeling av utvalget ut fra om 

ungdommene oppga at intensjonen med forsøket primært var å dø eller ikke, fant at begge 

grupper vektla intrapsykiske problemer. Mange oppga likevel også interpersonlige motiv, som å 

vise desperasjon, få andre til å endre mening, og straffe andre. Dette var høyere hos ungdom som 

hadde annen primærintensjon enn å dø (Grøholt et al., 2000). 

At intrapsykiske motiv oppleves som viktigst støttes også av en annen sykehusstudie 

(Boergers et al., 1998). Rundt halvparten av ungdommene oppga at motiv for selvmordsforsøket 

var behov for befrielse/ lettelse, ønske om å dø, og flukt fra en umulig situasjon. En mindre, men 

fremdeles betydelig, andel oppga at motiv hadde vært å få andre til å forstå ens desperasjon, få 

andre til å angre på måten de behandlet en, skremme eller få noen tilbake, finne ut om noen 

elsket en, vise noen hvor høyt de elsker dem, søke om hjelp, eller å påvirke noen. Når 

ungdommene etterpå ble spurt om å indikere hvilken av disse som var primærmotiv oppga langt 

flere intrapsykiske motiv, som for eksempel lettelse eller flukt, enn interpersonlige motiv 

(Boergers et al., 1998). Studien bruker imidlertid både begrepene grunn og motivasjon om 

funnene. Vi har likevel valgt å omtale dette som motiv, da innholdets fokus er på hva 

ungdommene ville at selvmordsforsøket skulle føre til. 

Hovedsakelig intrapsykiske motiv ble også funnet blant et utvalg skoleelever og pasienter 

innen psykisk helsevern (14-21 år) (Kienhorst, de Wilde, Diekstra & Wolters, 1995). Studien 

omtaler disse motivene som grunner, men også her er fokus på hva ungdommene ville oppnå 

med selvmordsforsøket. Fra en liste med ulike alternativer ble det oftest nevnt at man ville gjøre 

slutt på en uutholdelig sinnstilstand, og ikke visste hva annet man kunne gjøre. Mange ville også 

slutte å føle smerte. Kun et fåtall oppga grunner som appell eller hevn (Kienhorst et al., 1995). 

Et blandet bilde av intrapsykiske og interpersonlige motiv (motivasjon) ble funnet i en 

kvalitativ retrospektiv studie av ni ungdom som tidligere hadde vært til sykehusbehandling for 

selvmordsforsøk (villet egenskade), men som ikke hadde gjort noen forsøk de siste to årene (16-

25 år ved forsøket) (Sinclair & Green, 2005). Noen oppga at motivet bak selvmordsforsøket var 

ønske om å dø, mens andre ønsket at noen skulle høre og validere deres smerte (Sinclair & 

Green, 2005). 

Både intrapsykiske og interpersonlige motiv, men oftest intrapsykiske, ble også funnet i 

en populasjonsstudie (Rodham et al., 2004). Motiv for selvmordsforsøk (omtalt som villet 
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egenskade, men inklusjon basert på definisjon av Platt et al., 1992) som oftest ble valgt fra en 

liste var å få lettelse fra en forferdelig sinnstilstand, å dø, straffe seg selv og vise hvor desperate 

de følte seg. Kjønnsforskjell ble funnet i form av at gutter signifikant oftere enn jenter oppga 

ønske om å straffe seg selv og få lettelse fra en forferdelig sinnstilstand. Det ble også funnet 

sammenheng mellom selvmordsforsøksmetode og motiv. Signifikant flere ungdommer som tok 

overdoser enn de som kuttet seg oppga at de ønsket å dø og hadde ønsket å finne ut om noen var 

glad i dem. Utover dette var det ingen forskjeller i motiv mellom kuttere og overdoser (Rodham 

et al., 2004). 

Studien bruker både begrepet grunner og motiv synonymt. Før ungdommene fikk se listen 

med alternativer ble de bedt om å oppgi grunn til selvmordsforsøket spontant. De vanligste 

grunnene oppgitt spontant av selvkuttere var depresjon, press, flukt og sinne rettet mot seg selv, 

og blant selvforgiftere var det flukt, press, depresjon, å dø og krangel (Rodham et al., 2004). 

Mens grunnene på listen var motiver, ser det ut til at ungdommene spontant også oppga 

hendelser eller forhold som fant sted forut for og kan ha ledet opp til selvmordsforsøket, som 

krangel og depresjon. Studiens metode ser derfor ut til å være relevant for hvilke svar man får, og 

bruk av lister styrer trolig hvilke svar som oppgis. 

Samlet sett tyder studiene på at ungdommene både oppgir intrapsykiske og 

interpersonlige motiv for selvmordsforsøkene, men at intrapsykiske motiv ofte blir vurdert som 

viktigst. Å gjøre slutt på en smertefull sinnstilstand, flukt og ønske om å dø ser ut til å være 

motiv som er sentrale for mange. Studiene tyder på at interpersonlige motiv som appell, hevn 

eller lignende oppleves som mindre viktig, selv om dette rapporteres av noen. I spontan 

rapportering ser det ut til at ungdom i tillegg til motiv også er opptatt av hendelser eller forhold 

forut for selvmordsforsøket. 

 

1.8.2 Problemer før selvmordsforsøket 

Et annet fokus i mange studier er forhold eller hendelser som ungdommene opplevde at kan ha 

bidratt til selvmordsforsøket. I sykehusstudien av Grøholt et al. (2000) ble ungdommene bedt om 

å beskrive problematiske forhold som hadde påvirket selvmordsforsøket. Ungdommene oppga 

oftest psykiske problemer, deretter ensomhet, problemer med foreldre, problemer i forhold til 

kjærlighet, og problemer med jevnaldrende (Grøholt et al., 2000). 

Mens ungdommene i studien av Grøholt et al. (2000) oftest nevnte psykiske problemer, 

fant en annen sykehusstudie at interpersonlige problemer oftere ble vektlagt (Hawton et al., 

2003). Ungdommene ble spurt om å oppgi faktorer som forvoldte dem nåværende ubehag og/ 

eller bidro til selvmordsforsøk (villet egenskade, inkludert narkotikaoverdoser i rushensikt). 
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Relasjonelle familieproblemer ble hyppigst oppgitt, av over halvparten av ungdommene, dernest 

problemer på arbeid/skole, med venner og med partnere. Kjønnsforskjeller ble også funnet, i 

form av at menn oppga mer problemer med skole/arbeid, husrom, økonomi, alkohol og 

narkotika, mens kvinner oppga mer relasjonsproblemer og spiseforstyrrelser (Hawton et al., 

2003). 

I en studie utført i samme opptaksområde og ved samme sykehus, men i en tidligere 

tidsperiode, ble det også funnet at relasjonelle problemer var vanligste egenoppgitte forutgående 

problem for selvmordsforsøket. Dette gjaldt over 90 % av selvmordsforsøkerene i utvalget. 

Relasjonskonfliktene var oftest knyttet til familiemedlemmer, særlig foreldre. Skoleproblemer og 

sosial isolasjon var også vanlige problemer (Hawton, Fagg, & Simkin, 1996).  

Betydningen av familieproblemer ble også fremhevet i den kvalitative retrospektive 

studien av Sinclair og Green (2005). Retrospektivt vurderte ungdommene at mer kontroll over 

familiestrukturen enn tidligere var avgjørende for at de ikke hadde gjort selvmordsforsøk de siste 

årene. De opplevde at familielivet for to år siden hadde vært preget av upredikerbarhet, kaos, 

forvirring, seksuelt misbruk og fysisk vold, og at de ikke ble hørt eller fikk støtte fra familien 

(Sinclair & Green, 2005). 

Samlet sett finner studiene at ungdom identifiserer både intrapsykiske og interpersonlige 

faktorer som kan ha bidratt til selvmordsforsøket. Tre av studiene tyder på at interpersonlige 

problemer innen familien oppleves som sentrale av mange. 

 

1.8.3 Bakenforliggende versus utløsende faktorer 

De ovennevnte studiene av forutgående faktorer presiserer ikke ved hvilket tidspunkt faktorene 

var til stede forut for selvmordsforsøket. Flere studier skiller imidlertid mellom problemer som 

var til stede i ungdommenes liv en periode før selvmordsforsøket, og faktorer som kom rett før 

selvmordsforsøket og som ungdommene opplevde at hadde utløst eller fremskyndet 

selvmordsforsøket. En slik inndeling gir et mer nyansert bilde av hvilke faktorer som har bidratt 

til selvmordsforsøket, og på hvilken måte disse kan ha spilt inn. 

En studie av ungdom (13-24 år) behandlet på sykehus for medisinsk alvorlige 

selvmordsforsøk undersøkte stressende livshendelser i året før selvmordsforsøket (Beautrais, 

Joyce & Mulder, 1997). Ungdommene vurderte ut fra en liste hvilke faktorer de hadde opplevd 

som opprørende. Ungdommene hadde høyere forekomst av stressende livshendelser enn en 

kontrollgruppe, og disse var hovedsakelig interpersonlige vansker, jobbproblemer, økonomiske 

vansker, egen kriminalitet, og problemer i forhold til personlig sykdom (Beautrais et al., 1997). 

Ungdommene rapporterte også spontant hvilke faktorer de opplevde at ledet opp til eller 
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fremskyndet selvmordsforsøket (Beautrais et al., 1997). Faktorer som oftest ble rapportert var 

relasjonsbrudd og andre interpersonlige problemer, deretter økonomiske problemer, egen 

kriminalitet, eller problemer på jobb eller skole (Beautrais et al., 1997). Både for stressende 

livshendelser i året før forsøket, og for utløsende faktorer, stemte ungdommenes opplevelse godt 

overens med en nærstående persons oppfattelse av situasjonen (Beautrais et al., 1997). 

I en annen studie der problemer i tiden forut for selvmordsforsøket ble undersøkt, 

avgrenset man tiden til en seksmånedersperiode (Kienhorst et al.,1995). De fleste rapporterte en 

forverring i problemer i løpet av perioden forut for forsøket, og rapporterte i større grad sosial 

isolasjon enn deprimerte kontroller. Også i denne studien ble det funnet høyere forekomst av 

selvrapporterte problemer enn hos kontroller (Kienhorst et al., 1995).  

Ungdommene ble videre spurt om spesielle forhold i dagene før selvmordsforsøket 

(Kienhorst et al., 1995). Nesten halvparten rapporterte om konflikter med foreldre, kjæreste eller 

en annen ubehagelig hendelse. Over halvparten følte seg deprimerte, og mange tenkte på 

problemer de hadde eller selvmordsforsøket i seg selv. Ungdommene ble i tillegg spurt om hva 

som fikk dem til å ta steget fra å tenke på til å gjøre selvmordsforsøket. Det ble oftest nevnt at en 

eskalering av frustrasjon og anspenthet var avgjørende, mens noen sa at de oppmuntret seg selv 

til å gjøre det. Kun et svært lite mindretall rapporterte at en spesifikk hendelse var avgjørende for 

å ta det siste steget fra tanker til handling (Kienhorst et al., 1995). 

Sett under ett tyder studiene av forutgående faktorer på at selvmordsforsøkere oftere enn 

annen ungdom opplever problematiske forhold forut for selvmordsforsøket, både av intrapsykisk 

og interpersonlig art. Relasjonelle problemer, spesielt i forhold til familie, ser av mange ut til å 

oppleves som viktigste faktor. Øvrige faktorer som ofte rapporteres er psykiske problemer, og 

problemer i forhold til skole, jobb, eller økonomi.  

For et mer detaljert bilde skiller noen studier mellom faktorer som har vært til stede i en 

tid før selvmordsforsøket og faktorer som utløste eller fremskyndet forsøket. Å skille mellom 

disse kan sees som forenlig med en sårbarhets-stress-tankegang. Noen faktorer kan sees som 

bakenforliggende sårbarhet, mens andre kan sees som utløsende stressor. Studiene tyder på at 

mange opplever relasjonelle konflikter rett forut for forsøket. Samtidig finner studiene at rundt en 

tredjedel ikke identifiserer noen spesiell hendelse rett før forsøket (Beautrais et al., 1997, 

Kienhorst et al., 1995). Den ene studien som spør direkte om hva som fikk ungdommene til å ta 

steget fra å tenke på til å gjøre selvmordsforsøk fant at en eskalering av indre frustrasjon og 

spenning oftest ble nevnt, og svært sjelden relasjonelle problemer (Kienhorst et al., 1995).  

Hvilke indre eller ytre hendelser som fikk det indre ubehaget til å eskalere oppgis derimot 

ikke, hvilket vil være av stor relevans både for forbygging, terapi og for forståelse av prosessen 
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mot selvmordsforsøket. Det er også en ulempe at mange av studiene inkluderer ungdom over 19 

år. Disse vil normalt være i en annen livssituasjon enn yngre ungdom, og vil derfor trolig være en 

gruppe med andre livsproblemer. Studiene tyder også på at det kan være kjønnsforskjeller i motiv 

(Rodham et al., 2004) og forutgående faktorer (Hawton et al., 2003), men dette er lite undersøkt. 

 
1.9 Problemstillinger 
Når selvmordsforsøk blant ungdom belyses fra ulike innfallsvinkler, utpensler det seg et svært 

sammensatt bilde av fenomenet. Ulike innfallsvinkler gjør at ulike sider belyses, samtidig som 

visse aspekter ved selvmordsforsøk trekkes frem ved flere innfallsvinkler. Ulike tilnærminger er 

nødvendig for maksimal forståelse av suicidale fenomen (Shneidman, 2004). Imidlertid er det 

langt færre studier som undersøker selvmordsforsøkeres egenoppgitte grunner enn studier som 

ser på faktorer som korrelerer med selvmordsforsøk. Denne tilnærmingen er særlig viktig da det 

gir viktige implikasjoner for klinisk arbeid (Leenaars, 2004) og forebygging.  

Både risikofaktorforskning og studier som undersøker selvmordsforsøkeres egen 

oppfattelse av problemer i tiden før selvmordsforsøket indikerer at det kan være nyttig å se 

utvikling mot selvmordsforsøk i et sårbarhet-stress perspektiv. Særlig er det nyttig å skille 

mellom utløsende stressor og bakenforliggende sårbarhet for kriseintervensjon og senere 

terapeutisk arbeid (Leenaars, 2004). 

Studier tyder på at det er økning i selvmordsforsøk blant unge jenter i Norge den senere 

tid, men det er behov for flere studier av andre geografiske områder og en lengre tidsperiode hvor 

de senere år inkluderes. På bakgrunn av identifiserte kjønnsforskjeller både innen egenoppgitte 

og korrelerende faktorer, og i forekomst, ser det ut til at selvmordsforsøk kan være et noe annet 

fenomen blant jenter enn blant gutter. 

Våre problemstillinger er dermed følgende: 

- Er det endringer i forekomst av sykehusbehandlede selvmordsforsøk blant ungdom i en norsk 

kommune i perioden 1984-2006? 

- Hvilken bakenforliggende faktor opplever ungdom som viktigste grunn til sitt selvmordsforsøk? 

- Hvilken utløsende faktor opplever ungdom som viktigste grunn til sitt selvmordsforsøk? 

- Er det kjønnsforskjeller i utvikling i selvmordsforsøksrate, egenoppgitte bakenforliggende 

faktorer og egenoppgitte utløsende faktorer blant ungdommene i vårt utvalg? 
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2. Metode 
2.1 Materiale 
Studien omfatter alle personer under 20 år bosatt i Bærum kommune som ble somatisk behandlet 

ved Sykehuset Asker og Bærum HF etter et selvmordsforsøk i perioden 1984-2006. Inklusjon 

skjer etter definisjonen på selvmordsforsøk som brukes av WHO/EURO-studien: 

”Et forsøk på egenskade som ikke ender med døden. Individet har med vilje utført en 

ikke-vanemessig handling som uten hjelp eller intervensjon fra andre ville skadet ham 

eller henne, eller med vilje tatt et stoff i mengder utover det som er foreskrevet, eller 

ellers er vanlig anerkjent terapeutisk dose. Målet med handlingen er å oppnå 

forandringer som han eller hun ønsket å oppnå ved hjelp av de forventede fysiske 

konsekvenser” (Platt et al., 1992, s. 99, oversettelse fra Dieserud et al., 2007). 

Hvert tilfelle er kvalitetssikret i forhold til inklusjonskriteriene av psykiater i 

selvmordsforebyggende team ved sykehuset og psykolog i kommuneteamet. Eksklusjonskriterier 

er ulykkestilfeller av overdoser med rushensikt, og habituell selvskading. Ungdom bosatt utenfor 

Bærum kommune ekskluderes også. Sykehuset Asker og Bærum HF er eneste sykehus i 

kommunen, og de aller fleste behandlingstrengende selvmordsforsøkere får den medisinske 

førstehjelpen her.  

Bærum kommune: Bærum kommune hadde 01.01.07 106,932 innbyggere 

(www.ssb.no/folkemengde/tab-2007-03-08-04.html), en økning fra 81,295 innbyggere 

01.01.1984 (Bærum kommune, 1985). Bærum kommune har høyere befolkningstetthet, høyere 

inntekt blant begge kjønn, større andel med høy utdanning blant begge kjønn og lavere 

arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet (www.ssb.no/kommuner/0219). Kommunen har høyere 

andel personer med både vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn enn landsgjennomsnittet, 

definert som førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte 

foreldre uten norsk bakgrunn. I Bærum kommune er det færre barn under 18 år med 

barnevernstiltak, og færre elever i grunnskolen med spesialundervisning, enn snittet i landet for 

øvrig (www.ssb.no/kommuner/0219). 

Bærumsmodellen: Bærum kommune har et veletablert system for selvmordsforebyggende 

arbeid. Bærumsmodellen betegner samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste om en 

oppfølgingskjede for selvmordsforsøkere og deres pårørende, samt etterlatte etter selvmord 

(Dieserud et al., 2007). Oppfølging av selvmordsforsøkere og deres pårørende har fungert som 

fast tiltak siden 1. januar 1984, mens etterlattetiltakene har fungert siden januar 2000. En 

hovedmålsetning er å redusere gjentatte selvmordsforsøk og/ eller selvmord hos 
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selvmordsforsøkere, og forebygge psykiske problemer hos etterlatte etter selvmord. 

Selvmordsforsøkere som har vært behandlet ved Sykehuset Asker og Bærum HF, og som ikke 

innlegges Blakstad sykehus, får tilbud om oppfølging fra selvmordsforebyggende team i Asker 

og i Bærum kommune. Enkelte selvmordsforsøkere henvises også selvmordsforebyggende team 

direkte fra andre behandlingsinstanser. Helsesøster i teamet fungerer som ombud for å sikre at 

selvmordsforsøkeren får egnede tiltak, og fungerer som en støttespiller med langvarig kontakt. 

Fra januar 2002 får alle individuelt tilpasset oppfølging i minst ett år. I tidligere år var 

oppfølgingstiden i større grad varierende, og varte i de fleste tilfeller til andre tiltak var etablert 

og i god funksjon (Dieserud et al., 2007). Bærumsmodellen anbefales av norske 

helsemyndigheter som en viktig del av selvmordsforebyggende arbeid (Statens helsetilsyn, 1994; 

1996; 1998). 

Trekk ved utvalget: Etter inklusjonskriteriene er 246 personer, med totalt 275 

selvmordsforsøk, inkludert i studien. Av disse er 77,6 % jenter og 22,4 % gutter. 

Gjennomsnittsalder er 16,9 år, yngste person 13 år. Ved indexselvmordsforsøket, personens 

første selvmordsforsøk i løpet av observasjonsperioden, oppga 8,9 % status som innvandrere, 1,2 

% asylsøkere. Som yrkesstatus oppga 69,9 % student/elev, 13,0 % arbeid, 5,3 % arbeidsledige, 

0,4 % uføre, 5,3 % annet yrke, 6,1 % ingen opplysninger. Hovedmetode ved 

indexselvmordsforsøket var selvforgiftning for 92,3 % av selvmordsforsøkerne, kutting for 4,5 

%, annen metode for 1,6 %, ingen opplysninger om 1,6 %. Etter indexselvmordsforsøket ble 51,2 

% henvist kommuneteamet i Bærum for videre oppfølging. Selvmordsforsøkerne som ikke ble 

henvist kommuneteamet hadde hovedsakelig andre tilbud eller ønsket ikke oppfølging. 

Utvalgsstørrelse ved analyser av selvmordsforsøksrater er n = 259, for aldersgruppen 15-

19 år n = 241. Utvalgsstørrelse ved analyser av bakenforliggende og utløsende faktorer er n = 

233. Se prosedyrer. 

 

2.2 Prosedyrer 
Selvmordsforsøksrater utregnes på bakgrunn av antall personer (under 20 år) per år i forhold til 

middelfolketallet (gjennomsnittet av folketallet ved årets begynnelse og ved årets slutt) for 

aldersgruppen, og oppgis som antall selvmordsforsøkere per 100,000 innbyggere per kalenderår. 

Raten beregnes ut fra spesifikke innbyggertall for de samme aldersgruppene i Bærum kommune. 

Personen regnes som ny en gang i året, og gjentakelser innenfor kalenderåret teller ikke med i 

rateberegningen. For sammenligning med WHO/EURO-studien undersøkes også aldersgruppen 

15-19 separat.  
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2.2.1 Egenoppgitte faktorer 

Opplysninger om bakenforliggende og utløsende faktorer er basert på ungdommenes egen 

opplevelse av hva som fikk dem til å ta overdose/ skade seg selv. Opplysningene er innhentet ved 

vurderingssamtale med sosionom og/ eller psykiater på sykehuset, samt fra journal i 

kommuneteamet for den gruppen som får oppfølging av helsesøster. Statistiske analyser av 

utløsende og bakenforliggende faktorer baseres på indexselvmordsforsøket for hver person, 

definert som det første registrerte selvmordsforsøket i studieperioden. Da systematiske 

registreringer først ble påbegynt i 1985 er undersøkelsesperioden for egenoppgitte faktorer 1985-

2006.  

Bakenforliggende og utløsende faktorer er kategorisert post hoc av en kommisjon 

bestående av leder av det selvmordsforebyggende team i Bærum kommune og undertegnede. 

Kategoriene lagt til grunn er en tilpasset versjon av Michel, Valach & Waeber (1994). Ved 

kategorisering er det valgt den bakenforliggende og utløsende faktoren som fremstår som 

viktigst. Tilfeller med flere likestilte faktorer er klassifisert som uklassifisert. 

Interraterreliabilitetstest er utført ved at biveileder 2 uavhengig har kategorisert samtlige 

individers rapporterte bakenforliggende og utløsende faktorer. Skåringer for rating 1 og rating 2 

er sammenlignet i krysstabell. Interraterreliabilitetstest er utført for alle bakenforliggende 

faktorer samlet sett (tabell a), samt separate reliabilitetsanalyser for de enkelte kategoriene (tabell 

b). Tilsvarende er utført for utløsende faktorer (tabell c og d). Kappa over 0,65 er vurdert som 

tilfredsstillende. 

 

2.2.1.1 Bakenforliggende faktorer  

Bakenforliggende faktor betegner forhold som selvmordsforsøkeren forteller at hun/han har slitt 

med over lengre tid. Dette er hendelser eller omstendigheter som inntraff en tid før 

selvmordsforsøket, eller har pågått i lang tid, og som kan ha disponert personen for å gjøre et 

selvmordsforsøk. Bakenforliggende faktorer sees som medvirkende til at den utløsende faktoren 

fikk det til å bikke over for personen. 

Kategorier for bakenforliggende faktorer: 

1 = Dysfunksjonell familie: Konflikter mellom selvmordsforsøker og 

foreldre/steforeldre/foresatte, konflikter foreldre/steforeldre/foresatte seg imellom, dårlig 

håndtert skilsmisse, rusmisbruk hos foreldre/steforeldre/foresatte, fysisk, psykisk eller 

seksuelt misbruk av familiemedlem/ nærstående (seksuelt misbruk i parforhold inkluderes 

i kategorien), konflikter mellom selvmordsforsøker og familie som skyldes at familiens 
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kulturelle holdninger eller praksis går på tvers av samfunnets/selvmordsforsøkers normer, 

eller uspesifisert dysfunksjon.  

2 = Spiseproblemer: Anorektiske, bulimiske eller lignende symptomer hos selvmordsforsøker. 

3 = Rusmisbruk: Rusmisbruk hos selvmordsforsøker. 

4= Skole/jobbproblemer: Problemer på jobb/skole, konflikter med lærer og lignende. 

5 = Alvorlig somatisk sykdom: Alvorlig somatisk sykdom hos selvmordsforsøker. 

6 = Problemer med seksuell legning: Problemer knyttet til å håndtere egen seksuell legning. 

Konflikter med andre rundt dette kodes som nr 1 eller 8.  

7 = Psykiske problemer: Hovedfaktoren oppfattes som psykiske problemer, for eksempel angst, 

depresjon, psykose, uten at det nødvendigvis kvalifiserer for diagnose. Brukes også 

dersom personen er tilknyttet institusjon hvor psykiske problemer er kriterie for inntak, 

som BUP, institusjon for atferdsforstyrrelser, sykehus for psykisk helse og lignende. 

8 = Uspesifisert: Oppgir annen grunn (for eksempel konflikter med jevnaldrende, kjæreste el), 

eller flere likestilte grunner. 

9 = Manglende: Ingen informasjon om bakenforliggende faktor. 

Interraterreliabilitet for bakenforliggende faktorer: 
 

 Rating 2  

 
Dysfunk 
familie 

Spise- 
prob 

Rus-
misbruk 

Skole/ 
jobb Legning 

Psyk- 
probl 

Uspes-
ifisert 

Mang-
lende Total 

Rating 1     
 Dysfunk 

  familie 92 2 0 0 1 4 0 5 104

  Spiseprob 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  Rusmisbruk 1 0 3 0 0 0 0 0 4
  Skole/jobb 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  Legning 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Psykprobl 1 2 0 0 0 31 0 4 38
  Uspesifisert 7 1 3 0 0 8 4 4 27
  Manglende 1 0 0 0 0 9 0 45 55
Total 102 6 6 3 2 52 4 58 233
Tabell a: Samsvar mellom rating 1 og rating 2 for bakenforliggende faktorer 
 

Kappa = ,678. Interraterreliabilitet for alle kategoriene sett samlet er tilfredsstillende. 
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 Kappa 
Dysfunksjonell familie ,816 
Spiseproblemer ,281 
Rusmisbruk ,592 
Skole/ jobb 1,000 
Legning ,665 
Psykiske problemer ,621 
Uspesifisert ,236 
Manglende ,736 
Tabell b: Interraterreliabilitet for de enkelte kategorier for bakenforliggende faktor  
 

Interraterreliabilitet er tilfredsstillende for kategoriene dysfunksjonell familie, skole/ jobb, 

legning, og manglende. 

Kategorien psykiske problemer er noe under grensen for tilfredsstillende reliabilitet. 

Kategorien rusmisbruk har under tilfredsstillende reliabilitet. Rater 1 er mer nølende til å 

bruke kategorien, og koder disse i større grad som uspesifisert. 

Kategorien spiseproblemer har svært lav reliabilitet. Rater 1 er mer nølende til å bruke 

kategorien, og koder dette under andre kategorier, hovedsakelig dysfunksjonell familie og 

psykiske problemer. 

Kategorien uspesifisert har svært lav reliabilitet. Rater 2 er mer nølende til å bruke denne 

kategorien, og koder disse i større grad under de øvrige kategoriene, hovedsakelig dysfunksjonell 

familie og psykiske problemer. 

 

2.2.1.2 Utløsende faktorer:  

Utløsende faktorer betegner hendelser som inntraff kort tid før selvmordsforsøket og som 

selvmordsforsøkeren selv oppgir som grunn for handlingen. Utløsende faktorer kan sees som 

medvirkende årsak til at personen gjorde et selvmordsforsøk på akkurat det tidspunkt 

vedkommende gjorde. 

Kategorier for utløsende faktorer: 

1 = Relasjonskonflikt: Konflikt mellom selvmordsforsøker og familie, kjæreste, venner eller 

andre. 

2 = Emosjonell krise: Oppgir ingen annen utløsende faktor enn indre tilstand med vanskelige 

følelser som nedtrykthet, depresjon, tomhet, tristhet, angst, ensomhet eller lignende.   

3 = Psykotiske symptomer: Psykotiske symptomer er overveiende sannsynlig tilstede ved 

selvmordsforsøket/innlagt avdeling innen psykisk helse etter selvmordsforsøket. 

4 = Skole/jobbproblemer: Problemer eller konflikter på jobb/skole/med lærer og lignende. 
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5 = Uspesifisert: Oppgir annen grunn (for eksempel traume/voldtekt, somatisk sykdom el), eller 

flere likestilte grunner. 

6 = Manglende: Ingen informasjon om utløsende faktor. 

Interraterreliabilitet for utløsende faktorer: 
 

 Rating 2  

 
Relasjons-

konflikt 
Emosjonell 

krise 
Psykotiske 
symptomer Skole/jobb Uspesifisert Manglende Total 

Rating 1   
 Relasjonskonflikt 117 1 0 3 2 1 124
  Emosjonell krise 0 13 1 0 4 4 22
  Psykotiske 

symptomer 0 0 6 0 0 3 9

  Skole/jobb 0 0 0 4 0 0 4
  Uspesifisert 0 0 0 0 6 2 8
  Manglende 1 2 0 0 1 62 66
Total 118 16 7 7 13 72 233
Tabell c: Samsvar mellom rating 1 og rating 2 for utløsende faktorer 
 

Kappa = ,830. Interraterreliabilitet for alle kategoriene samlet sett er tilfredsstillende.  

 
Kategori Kappa 
Relasjonskonflikt ,935 
Emosjonell krise ,658 
Psykotiske symptomer ,742 
Skole/ jobb ,722 
Uspesifisert ,553 
Manglende ,859 
Tabell d: Interraterreliabilitet for de enkelte kategorier for utløsende faktor  
 

Interraterreliabilitet er tilfredsstillende for alle kategorier unntatt uspesifisert.  

Kategorien emosjonell krise er på grensen til hva som er tilfredsstillende. Rater 2 koder i 

større grad uspesifisert i tilfeller hvor rater 1 koder emosjonell krise. 

Uenighet kan gjenspeile et begrepsvaliditetsproblem. Det er mulig at man har lagt ulike 

kriterier til grunn for kategoriene, og at kategoriene ved en eller begge ratinger ikke måler det de 

er tiltenkt. 

 

2.3 Etiske hensyn 
Oppgaven er basert på avidentifiserte data som vi har fått fra biveileder 1. Dataene er del av den 

løpende overvåking som selvmordsforebyggende team på sykehus/ i kommunehelsetjenesten 

utfører. Dette arbeidet ledes av biveileder 1. 

Analyser av repetisjon er utført av prosjektledelsen med identifiserbare data.  
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2.4 Statistiske analyser 
Alle statistiske analyser er utført i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows 

14,0). 

Interaksjonseffekt mellom kjønn og tid er undersøkt ved regresjonsanalyse med 

variablene kjønn, tid og kjønn*tid. For å redusere kolinearitetsproblemet er avvik fra 

gjennomsnittsåret brukt som variabel for tid (maar). 

Utvikling i selvmordsforsøksrate ble undersøkt med regresjonsanalyse med kjønn og tid 

(maar) som variabler. Utviklingen beskrives med B og r2. Statistisk signifikansnivå er satt til  

p< ,05. Autokorrelasjon er undersøkt med Durbin-Watson. Analysene av utvikling i 

selvmordsforsøksrate er utført for hele utvalget (13-19 år), samt aldersgruppen 15-19 år. 

Utløsende og bakenforliggende faktorer er undersøkt med deskriptive analyser. 

Kjønnsforskjeller er undersøkt separat for hver faktor med chi-kvadrat, Fisher’s exact test. 

Statistisk signifikansnivå er satt til p< ,05. 
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3. Resultater 
I løpet av perioden 1984–2006 ble 246 personer under 20 år, med totalt 275 selvmordsforsøk 

registrert på Sykehuset Asker og Bærum HF. Av disse var 77,6 % jenter og 22,4 % gutter. 

Kvinne: mann ratio= 3,7:1 (95 % KI 2,72-4,85). Kvinne: mann ratio er beregnet ut fra 

selvmordsforsøksrater for hele registeringsperioden.  

Totalt antall registrerte selvmordsforsøk per person varierte fra 1 til 5. Årlig 

repetisjonsrate, definert som andelen som gjentar et selvmordsforsøk innen 12 måneder etter 

personens første forsøk det året, var på 8,2 % (95 % KI 5,4- 12). Andelen som gjentok et forsøk 

en eller flere ganger i observasjonsperioden, var på 15 %. For korrekte tall er også repetisjoner 

gjort etter at personen er fylt 20 år inkludert i beregningen. 

 

3.1 Utvikling i selvmordsforsøksrate over tid 
 
Tabell 1 fremstiller selvmordsforsøksrate for ungdom per 100.000 innbyggere for årene 1984 til 
2006. 
 
 13-19 ÅR 15-19 ÅR 
 Jenter Gutter Jenter Gutter 
    1984 217 90 202 125 
    1985 313 181 406 219 
    1986 96 69 134 63 
    1987 308 115 361 94 
    1988 308 185 327 251 
    1989 459 119 491 161 
    1990 99 49 131 67 
    1991 229 51 272 69 
    1992 184 79 250 107 
    1993 136 0 148 0 
    1994 111 53 115 75 
    1995 281 27 391 38 
    1996 308 27 350 38 
    1997 385 26 461 38 
    1998 217 26 307 37 
    1999 240 25 341 36 
    2000 207 72 300 105 
    2001 100 23 147 34 
    2002 214 112 319 164 
    2003 225 0 337 0 
    2004 172 0 254 0 
    2005 103 39 149 56 
    2006 198 19 283 27 
Tabell 1: Selvmordsforsøksrate, per 100,000 
 



3. Resultater 

3.1.1 Utvikling i selvmordsforsøksrate for utvalget totalt, 13-19 år 

Det ble ikke funnet statistisk signifikant interaksjonseffekt mellom kjønn og tid (maar), p = ,716, 

B = -1,194, r2 = ,601. Kjønn og tid behandles derfor som uavhengige variabler i analyse av 

utvikling i selvmordsforsøksrate.  

Det ble funnet signifikant effekt av kjønn på selvmordsforsøksrate: p = ,000, B = -

161,876, r2 = ,600. Det ble funnet signifikant effekt av tid på selvmordsforsøksrate: p = ,011, B = 

-4,286, r2 = ,600. Durbin-Watson = 2,030, autokorrelasjon er ikke et fremtredende problem.  

Det forekom ingen selvmordsforsøkere under 15 år etter 1997. 

Figur 1 fremstiller utvikling i selvmordsforsøksrate fra 1984 til 2006 for hele utvalget (13 

til 19 år), med tilpasset regresjonslinje.  
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Figur 1: utvikling i selvmordsforsøksrate fra 1984 til 2006, 13 til 19 år 
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3.1.2 Utvikling i selvmordsforsøksrate for aldersgruppen 15-19 år 

Det ble ikke funnet statistisk signifikant interaksjonseffekt mellom kjønn og tid (maar), p = ,238, 

B = -4,711, r2 = ,606. Kjønn og tid behandles derfor som uavhengige variabler i analyse av 

utvikling i selvmordsforsøksrate.  

Det ble funnet signifikant effekt av kjønn på selvmordsforsøksrate: p = ,000, B = -

203,175, r2 = ,592. Det ble ikke funnet signifikant effekt av tid på selvmordsforsøksrate: p = 

,125, B = -3,098, r2 = ,592. Durbin-Watson = 2,107, autokorrelasjon er ikke et fremtredende 

problem. 

Figur 2 fremstiller utvikling i selvmordsforsøksrate fra 1984 til 2006 for aldersgruppen 

15-19 år, med tilpasset regresjonslinje.  
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Figur 2: utvikling i selvmordsforsøksrate fra 1984 til 2006, 15-19 år 
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3.2 Bakenforliggende faktor 
Tabell 2 fremstiller hvor stor prosentandel av selvmordsforsøkerne som oppga ulike 

bakenforliggende faktorer, samt kjønnsforskjeller i disse.  

 
 Totalt (%) Jenter (%) Gutter (%) p 
Dysfunksjonell familie 44,6 49,5 27,5 ,004* 
Spiseproblemer 0,4 0,5 0,0 ,781 
Rusmisbruk 1,7 1,1 3,9 ,209 
Skole/ jobbproblemer 1,3 1,6 0,0 ,475 
Problemer med seksuell 
legning 

0,4 0,5 
0,0 ,781 

Psykiske problemer 16,3 16,5 15,7 ,542 
Alvorlig somatisk sykdom 0,0 0,0 0,0 - 
Uspesifisert 11,6 8,8 21,6 ,015* 
Manglende 23,6 21,4 31,4 ,100 
Tabell 2: Bakenforliggende faktor, i prosent. Signifikanstest av kjønnsforskjeller. Signifikante forskjeller merket 
med *. 
 
 
3.3 Utløsende faktor 
Tabell 3 fremstiller hvor stor prosentandel av selvmordsforsøkerne som oppga ulike utløsende 

faktorer, samt kjønnsforskjeller i disse.  

 
 Totalt (%) Jenter (%) Gutter (%) p 
Relasjonskonflikter 53,2 57,7 37,3 ,008* 
Emosjonell krise 9,4 10,4 5,9 ,245 
Psykotiske symptomer 3,9 3,3 5,9 ,311 
Skole/ jobbproblemer 1,7 2,2 0,0 ,370 
Uspesifisert 3,4 4,4 0,0 ,134 
Manglende 28,3 22,0 51,0 ,000* 
Tabell 3: Utløsende faktor, i prosent. Signifikanstest av kjønnsforskjeller. Signifikante forskjeller merket med *. 
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4. Diskusjon 
4.1 Utvikling i selvmordsforsøksrate 
Blant jenter både i hele utvalget samlet (13-19 år) og i gruppen 15-19 år ble det funnet store 

fluktueringer i rate, med to topper rundt 1989 og 1997, men for perioden totalt sett relativt lineær 

utvikling. Blant gutter i begge aldersgrupper ble det også funnet fluktueringer, men en periode 

med tilnærmet stabilitet fra 1995 til 1999. Blant gutter var det to topper i rate rundt 1985 og 

1988, men for perioden sett under ett var utviklingen relativt lineær. 

For hele utvalget samlet (13-19 år) ble det funnet nedgang i selvmordsforsøksrate i 

observasjonsperioden. Det ble funnet store forskjeller i størrelsen på raten mellom kjønnene, med 

jenter signifikant høyere enn gutter. Begge kjønn hadde imidlertid samme utvikling i rate over 

tid, med tilsvarende nedgang blant både jenter og gutter. 

Rater for aldersgruppen 15-19 ble kalkulert for sammenligning med WHO/EURO-

undersøkelsen. For gruppen 15-19 år ble det ikke funnet signifikante endringer i 

selvmordsforsøksrate over tid. Også i denne aldersgruppen hadde jenter signifikant høyere 

forekomst enn gutter. Utviklingen var også i denne gruppen lik for begge kjønn, med stabilitet 

for både jenter og gutter. Etter 1997 forekom ingen 13- og 14-åringer i materialet, hvilket kan 

forklare hvorfor en nedgang ble funnet når hele utvalget inkluderes i analysene, men ikke for 

gruppen 15-19 år.  

 

4.1.1 Sammenligning med tidligere studier 

Funnene for jenter er overraskende da flere studier har funnet økning blant unge jenter i deler av 

samme periode (Dieserud et al., 2000; Hawton et al., 2003; Hjelmeland, 2001; 2004; Rossow et 

al., 2005; Schmidtke et al., 2004b). For gutter tilsvarer våre funn tidligere studier, hvor man 

finner relativt stabilitet (Hawton et al., 2003; Hjelmeland, 2001; 2004; Rossow et al., 2005) eller 

nedgang (Dieserud et al., 2000; Schmidtke et al., 2004b). Forskjellen fra tidligere studier blir 

derfor hovedsakelig funnet blant jenter, mens utviklingen blant gutter i større grad tilsvarer 

tidligere studier. 

Få av de tidligere studiene er imidlertid direkte sammenlignbare med våre funn, på grunn 

av ulike inklusjonskriterier, målemetoder og observasjonsperioder. WHO/EURO-studien fra Sør-

Trøndelag (Hjelmeland, 2001; 2004) er imidlertid sammenlignbar med vår undergruppe 15-19 år. 

Stabilitet i denne gruppen i vår studie, til tross for økning blant jenter på slutten av 90-tallet i Sør-

Trøndelag (Hjelmeland, 2001; 2004), kan muligens skyldes at vår observasjonsperiode strekker 

seg lenger i begge retninger og at det overordnede bildet derfor blir annerledes. Det ser ut til at 
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selve mønsteret i utviklingen er relativt lik for vår studie og Sør-Trøndelag, hvor det blant jenter 

ble funnet fluktueringer i begynnelsen av perioden, deretter nedgang, før økning fra 1995 

(Hjelmeland, 2001; 2004). I vårt materiale i samme periode ser man for jenter 15-19 år store 

fluktueringer de første årene, deretter nedgang til 1994, før raten steg til 1997, og sank noe til 

1999. Utviklingen i vårt materiale ser dermed ut til å til en viss grad tilsvare utviklingen i Sør-

Trøndelag i samme periode. Våre analyser inkluderer en lengre tidsperiode enn Sør-Trøndelag, 

og våre analyser av hele perioden 1984-2006 er derfor ikke direkte sammenlignbare med 

analyser fra perioden 1989-1999 i Sør-Trøndelag. Det er derfor mulig at årsaken til at man finner 

stabilitet blant jenter i aldersgruppen 15-19 i vår studie skyldes at observasjonstiden er lenger og 

raten de senere år er lavere. 

Sammenligning med andre studier vanskeliggjøres av ulike inklusjonskriterier. Direkte 

sammenligning med Oxford er ikke mulig da de også inkluderer narkotikaoverdoser i rusøyemed 

i sine tall (Hawton et al., 2003). Økningen de fant blant jenter i de to første tredjedelene av 

observasjonsperioden (Hawton et al., 2003) kan skyldes økning i narkotikaoverdoser i 

rusøyemed, og ikke økning i faktiske selvmordsforsøk. Sammenligning med internasjonale tall 

fra WHO/EURO-studien er vanskelig da disse inkluderer ungdom opp til 24 år (Schmidtke et al., 

2004b). 

Forskjeller fra populasjonsstudier kan også skyldes ulike inklusjonskriterier. Ved 

spørreskjemaundersøkelser kan ungdommene oppleve uklarhet i forhold til hvilket fenomen man 

spør om, mens sykehusstudier i større grad tillater kvalitetssikring av inklusjon. Det er mulig at 

habituell selvskading inkluderes i populasjonsstudier, og at den tilsynelatende økningen i 

selvmordsforsøk skyldes økning i habituell selvskading, suicidale tanker eller lignende. Det er 

også mulig at økningen i Ung i Norge-undersøkelsen kan skyldes økning i selvmordsforsøk som 

ikke trenger sykehusbehandling, for eksempel lettere risping med kniv eller små doser 

medikamenter. Samtidig er det viktig å huske at også tilfeller som habituell selvskading er viktig 

å ta på alvor, selv om dette ikke rettferdiggjør inklusjon i studier av selvmordsforsøk. 

Ved populasjonsstudier er det også en viss fare for at enkelte svarer bevisst feil, og enten 

overrapporterer eller underrapporterer selvmordsforsøk. Det kan også tenkes at ungdom er 

tilbakeholden med å oppgi enkelte typer informasjon når skjemaer fylles ut i klasseromssituasjon.  

 
4.1.1.1 Representativitet 

Forskjeller fra tidligere studier kan også skyldes at utviklingen i Bærum kommune faktisk er ulik 

andre kommuner. En viktig faktor kan være Bærumsmodellen. Det kan tenkes at tilstedeværelsen 

av Bærumsmodellen, et tiltak som har blitt grundigere etablert i løpet av observasjonsperioden, 
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påvirker utviklingen i selvmordsforsøksrate i Bærum ulikt i forhold til andre kommuner. I tillegg 

til å bidra til eventuell nedgang i repetisjoner av selvmordsforsøk, kan modellen også tenkes å ha 

effekt på førstegangsselvmordsforsøk gjennom fokus på og bevisstgjøring rundt 

selvmordsforsøk, og dermed øke oppmerksomheten på dette i kommunen generelt. Helsesøstrene 

knyttet til modellen jobber i tillegg store deler av uken på ulike skoler i kommunen. Man kan 

anta at disse som følge av kontakt med selvmordsforsøkere i arbeidet i selvmordsforebyggende 

team er blitt mer oppmerksomme på faren for selvmordsforsøk, og i større grad ser etter og spør 

rundt dette blant elevene på skolene. Gjennom sitt arbeid med unge i selvmordsforebyggende 

team kan det også tenkes at de er blitt mer var for psykiske problemer generelt. Dette kan i så fall 

tenkes å ha forebyggende effekt også på førstegangsforsøk. Kommunen åpnet også et 

lavterskeltilbud innen psykisk helse til barn, unge og deres foreldre i 1999. Dette kan muligens 

ha hatt positive virkninger på utbredelsen av psykiske problemer og selvmordsforsøk blant 

ungdom i kommunen. 

Bærum kommune skiller seg som tidligere nevnt fra andre kommuner på flere 

sosiodemografiske variabler (www.ssb.no/kommuner/0219). En studie gjennomført i 1996 tyder 

på at også ungdomskulturen i Bærum kommune skiller seg fra Sør-Trøndelag og landet for øvrig 

(Strandbu, 1997). Bruk av hasj, marihuana og andre narkotiske stoffer var mer utbredt blant 

ungdom i Asker og Bærum enn i Trondheim og landet for øvrig, og alkoholbruk ble også funnet 

å ha mer sentral plass i den vanlige ungdomskulturen. Konflikter mellom lærere og elever, og 

”vågestykker” som hærverk, kjøring uten sertifikat og være ute om natten uten at foreldrene vet 

hvor en er, forekom oftere i Asker og Bærum enn landet generelt og Sør-Trøndelag spesielt. Mer 

alvorlig kriminalitet var imidlertid på samme nivå som resten av landet. Deltakelse i 

organisasjoner som idrettslag og kor var derimot lavere enn landsbasis (Strandbu, 1997). 

Særtrekk ved ungdomskulturen i Bærum antyder at den ikke nødvendigvis tilsvarer landet for 

øvrig, og det kan tenkes at utviklingen i selvmordsforsøk i Bærum ikke gjenspeiler nasjonale 

tendenser. 

 

4.1.2 Mulige forklaringer på nedgang i selvmordsforsøksraten  

De fleste artikler som har sett på trender over tid har fokusert på å dokumentere trendene heller 

enn å forklare dem (Maughan, Iervolino & Collishaw, 2005). Gode forklaringer på endringer i 

rate er dermed vanskelig å finne. I det følgende vil det fremsettes mulige forklaringer på 

nedgangen i selvmordsforsøksrate i vårt utvalg totalt sett. 

En forklaring på nedgang i selvmordsforsøksraten kan være at forekomst av risikofaktorer 

har gått ned, og ført til endringer i rate. Da studier av risikofaktorer er basert på korrelasjoner er 
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årsaksretning ikke kjent, og endring i risikofaktorer medfører ikke nødvendigvis endring i 

selvmordsforsøk, men kan gi tentative forklaringer. 

Årlige undersøkelser blant 15-19 åringer i Oslo og på landsbasis har vist klar økning i 

alkoholforbruk fra begynnelsen av 90-tallet til rundt år 2000, deretter stabilitet eller noe nedgang 

(Skretting, 2006). Utbredelse av bruk av cannabis og andre narkotiske stoffer viste stabilitet 

første halvdel av 90-tallet, økning frem til tusenårsskiftet, deretter nedgang (Skretting, 2006). Det 

er mulig at nedgang i narkotikabruk og mulig nedgang i alkoholforbruk kan forklare noe av 

nedgangen i selvmordsforsøksrate i vår studie. Samtidig har en studie av ungdom i Asker og 

Bærum funnet at alkoholbruk har en mer sentral plass i den vanlige ungdomskulturen enn landet 

generelt, og at den unge som bruker rusmidler ikke skiller seg så tydelig fra de andre (Strandbu, 

1997). Det er mulig at rusbruk ikke i så stor grad har betydning som risikofaktor i Bærum, men 

heller er et trekk ved ungdomskulturen generelt. 

Ung i Norge-undersøkelsen fant bedring i flere faktorer som ofte identifiseres som 

risikofaktorer for selvmordsforsøk blant ungdom. Fra 1992 til 2002 ble det i Ung i Norge-

undersøkelsen funnet økning i generelt selvbilde hos gutter, i tillegg til økning i opplevd 

skolekompetanse, grad av intimitet i vennskap og opplevd omsorg fra foreldre (Wichstrøm, 

2007). Bedring i disse forholdene kan tenkes å forklare noen av nedgangen i 

selvmordsforsøksrate.  

Andre mulige forklaringer på nedgangen i selvmordsforsøksrate kan være at bedre 

økonomiske tider i samfunnet reduserer bekymringer både hos ungdom og foreldre, og dermed 

bedrer livskvaliteten. Det kan tenkes at smitteeffekten er redusert som følge av mindre 

sensasjonell mediaomtale av selvmord og selvmordsforsøk, selv om dette er mindre trolig da 

pressens Vær Varsom-plakat har vært tilnærmet uforandret med hensyn til omtale av dette temaet 

i nesten 70 år. Faktisk ble det i større grad åpnet opp for omtale av dette fra og med 1. januar 

2006 (http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg/Veileder_for_omtale_av_selvmord). En 

begynnende nedadgående trend i visse ungdomsmiljøer kan også trolig forsterkes ved at når 

færre venner gjør selvmordsforsøk, blir risikoen for smitteeffekt mindre, og selvmordsforsøk 

dermed mindre utbredt. 

Ung i Norge-undersøkelsen fant imidlertid også økning i flere risikofaktorer fra 1992 til 

2002 (Wichstrøm, 2007). Andelen med foreldre som ikke bor sammen, depresjon, opplevd 

ensomhet, samt bruk av rusmidler har økt. Det ble også funnet økning i kroppsmasseindeks BMI 

(hvilket indikerer vektøkning) og minking i tilfredshet med kroppen hos jenter (Wichstrøm, 

2007). Økning i risikofaktorene kan gi mulig forklaring på økning i selvmordsforsøkrate i 

tidligere studier (Rossow et al., 2005), men skulle ikke tilsi nedgangen i selvmordsforsøk vi 
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finner. En mulig forklaring kan være at visse risikofaktorer endrer betydning over tid. Det kan 

tenkes at å ikke bo sammen med begge foreldre, på grunn av skilsmisse eller å bli født utenfor et 

parforhold, er blitt mer vanlig og akseptert i samfunnet i løpet av de siste tiårene. Man kan da 

anta at dette derfor oppleves mindre belastende for ungdom i 2006 enn i 1984, og dermed ikke i 

samme grad øker risikoen for et selvmordsforsøk. Dette er også tenkelig for homofil legning. 

Selvmordsforsøk, psykiske lidelser og seksuelle overgrep er også forhold som kan tenkes å være 

mindre tabubelagt i dag enn tidligere, hvilket kan medføre at ungdom derfor i større grad tør 

prate om dette og oppsøke hjelp, og dermed i større grad forhindrer både første og videre 

selvmordsforsøk. 

Noe av nedgangen i selvmordsforsøk kan muligens også forklares ut fra en eventuell 

økning i mulige beskyttelsesfaktorer. Flere reformer i norsk skole i løpet av 90-tallet kan 

muligens ha medført større faglig og sosial trivsel på skolen. Spesielle tiltak i kommunen som 

Bærumsmodellen eller lavterskeltilbudet innen psykisk helse kan også ha hatt positive effekter. 

Det kan også tenkes at selvmordsforsøk er like vanlig, men at færre av forsøkerne 

kommer til sykehus, enten fordi forsøkene har blitt mindre medisinsk alvorlige, eller at terskelen 

for å oppsøke sykehusbehandling er blitt høyere. Det kan tenkes at selvmordsforsøk har blitt mer 

tabu, og at ungdom derfor i større grad forsøker å skjule forsøkene. Dette strider imidlertid mot 

umiddelbare oppfatninger om at det har blitt mer aksept for og mindre tabu å ha det vanskelig. 

 

4.2 Bakenforliggende faktor  
Majoriteten av selvmordsforsøkerne i vårt utvalg oppga problemer i familien som viktigste 

bakenforliggende faktor. Dette innebefatter ulike problemer, som konflikter mellom 

selvmordsforsøker og foreldre, konflikter foreldre imellom, rusmisbruk hos foreldre, fysiske, 

psykiske og seksuelle overgrep fra nærstående eller en kombinasjon av flere ulike 

familieproblemer. Man kan tenke seg ulike grunner til at dysfunksjonell familie utgjør et viktig 

bakenforliggende problem for mange av selvmordsforsøkerne. Familieproblemer og konflikt kan 

utgjøre en belastning i seg selv, samtidig som manglende støttespillere i familien kan gjøre det 

vanskeligere for ungdommen å mestre problemer og stress han/hun møter utenfor familien. 

Dysfungerende familie kan tenkes å bidra i utforming av personlighetstrekk og 

mestringsstrategier som er maladaptive og problematiske i møte med verden, og dermed øker 

sjansen for at individet opplever stress og negative livshendelser også utenfor familien. 

Familieproblemer kan sammen med en rekke andre faktorer øke sjansen for utvikling av psykiske 

problemer, som kan utgjøre en ytterligere belastning.  
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En betydelig andel av selvmordsforsøkerne oppga psykiske problemer som det viktigste 

bakenforliggende problemet. Psykiske problemer kan bidra til videre utvikling av sårbarhet hos 

et individ ved at det kan medføre stigmatisering, problemer med å etablere et sosialt nettverk og 

skole-, jobb- og økonomiske problemer. Videre er det årsaker også til psykiske problemer og det 

kan være at disse årsakene virker inn i utviklingen av sårbarhet. En slik årsak kan være negativt 

familiemiljø, noe den psykiske lidelsen ytterligere kan forverre.  

Et fåtall av selvmordsforsøkerne oppga spiseproblemer, rusmisbruk, skole/jobbproblemer 

og problemer med seksuell legning som viktigste bakenforliggende problem. Disse problemene 

kan spille en rolle i utvikling av sårbarhet ved at de kan medføre stigmatisering, sosial isolering 

og andre problemer som utgjør en ytterligere belastning for individet.  

For nesten en fjerdedel av utvalget manglet informasjon om bakenforliggende problem. 

Denne andelen er størst i første halvdel av registreringsperioden da oppfølgingstilbudet ble mer 

etablert etter hvert, og det er registrert mer informasjon på selvmordsforsøkerne senere i 

perioden. Dette begrenser representativiteten av våre funn noe. Imidlertid er det ikke grunn til å 

tro at gruppen hvor informasjon mangler skiller seg nevneverdig fra resten av utvalget. 

For rundt ti prosent av utvalget er bakenforliggende faktor uspesifisert. I noen tilfeller 

skyldes det at den oppgitte faktoren ikke passet inn i noen kategori, men i mange tilfeller skyldes 

plasseringen som uklassifisert at selvmordsforsøkeren oppga mange likestilte faktorer. Dette 

gjenspeiler at bakenforliggende sårbarhet er sammensatt og mangeartet. Derfor kan det være 

vanskelig å identifisere én enkelt faktor som viktigst.  

Også tidligere studier på egenoppgitte grunner for selvmordsforsøk finner at det oftest 

oppgitte problemet er problemer innen familien (Hawton et al.,1996; Hawton et al., 2003; 

Sinclair & Green, 2005) eller problemer av mer generell interpersonlig art (Beautrais et al., 1997; 

Grøholt et al, 2000). Imidlertid fant én studie at problemer av ikke-relasjonell art ble oppgitt 

oftest (Grøholt et al, 2000). I denne studien var psykiske problemer grunnen som ble oppgitt av 

flest personer. Psykiske problemer er også i vår studie trukket frem som viktig bakenforliggende 

problem og er det nest vanligst oppgitte bakenforliggende problemet. Imidlertid finner noen 

tidligere studier problemer som selvmordsforsøkerne i vårt utvalg ikke oppga, eller som så få 

oppga at det ikke var tilstrekkelig for å opprette en egen kategori, som ensomhet, sosial isolasjon, 

egen kriminalitet og økonomiske problemer (Beautrais et al., 1997; Grøholt et al., 2000; Hawton 

et al., 1996; Kienhorst et al., 1995). Dette kan skyldes at selvmordsforsøkerne i disse studiene 

kunne oppgi flere grunner, og derfor kommer også mindre viktige problemer frem.  

Våre funn samsvarer også med risikofaktorforskning når det gjelder fokuset på 

dysfunksjonell families rolle i utviklingen av suicidalitet (Evans et al., 2004). Også rusbruk, 
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seksuell legning og psykiske problemer er forbundet med selvmordsforsøk både i vår studie og 

ved korrelasjonsstudier (Evans et al., 2004). Samtidig oppgis sjelden eller aldri andre faktorer 

som i risikofaktorforskningen trekkes frem som viktige, som håpløshet og maladaptive kognitive 

prosesser. Dette kan komme av at ungdommene ikke har innsikt i denne sårbarheten. Det kan 

også skyldes at det i vår studie blir spurt etter kun den viktigste bakenforliggende faktoren, og 

derfor avdekkes ikke faktorer som selvmordsforsøkeren kan ha vurdert til å ha en medvirkende, 

men mindre viktig rolle. Imidlertid kan det også være at faktorer identifisert i 

risikofaktorforskning ikke oppleves relevant i utviklingen av suicidalitet for selvmordsforsøkerne 

selv. Nettopp derfor er selvmordsforsøkernes egen opplevelse av situasjonen svært viktig, særlig 

i klinisk arbeid (Leenaars, 2004).  

 

4.3 Utløsende faktor 
Den bakenforliggende sårbarheten medfører at individet blir mer sårbar for stressende hendelser, 

og har vansker med å mestre disse. Utløsende faktor kan sees som stress som kommer i tillegg til 

en bakenforliggende sårbarhet, og kan oppfattes som dråpen som fikk begeret til å renne over for 

personen.  

Relasjonskonflikter ble klart oftest opplevd som utløsende stressor ved 

selvmordsforsøket, og ble oppgitt som viktigste faktor av halvparten av ungdommene. Dette 

omfattet både konflikter med foreldre, kjæreste og jevnaldrende. 

Kun en liten andel opplevde problemer på skole eller jobb som utløsende. Psykotiske 

symptomer ble vurdert blant fire prosent av selvmordsforsøkerne, og utløsende faktor utover 

dette ble ikke registrert. Det var også kun en liten andel som oppga andre eller flere utløsende 

faktorer og dermed ble kategorisert som uspesifisert.  

For nesten en tredjedel av selvmordsforsøkerne manglet informasjon om utløsende faktor, 

hovedsakelig fordi selvmordsforsøkeren bare var i kontakt med behandling og 

oppfølgingssystem i et kort tidsrom. Dette reduserer funnenes presisjon, samtidig som det ikke er 

grunnlag for å anta at denne gruppen skiller seg nevneverdig fra resten av utvalget. 

For rundt ti prosent av selvmordsforsøkerne ble emosjonell krise oppgitt som utløsende 

stressor. Basert på Shneidman (1985) og Leenaars’ (2004) teorier er det rimelig å anta at 

tilnærmet alle som gjør et selvmordsforsøk opplever en indre tilstand med emosjonell krise, og at 

de aller fleste av ungdommene i utvalget kunne svart bekreftende på dette. Imidlertid indikerer 

våre funn at det kan være at for noen selvmordsforsøkere oppleves kun en emosjonell krise som 
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utløsende faktor. Man kan derfor spørre seg om disse ikke klarte å identifisere en utløsende 

hendelse, og kan ha hatt vanskelig for å få tak i hva som ledet til selvmordsforsøket.  

Andelen hvor utløsende faktor ble klassifisert som uspesifisert er betydelig lavere enn hva 

som ble funnet for bakenforliggende faktorer, også når man tar i betraktning den andelen som 

ikke oppga utløsende forhold utover emosjonell krise. Dette antyder at det er lettere for 

ungdommene å sette fingeren på én utløsende hendelse enn for bakenforliggende problemer. 

Dette kan skyldes at utløsende faktor er nært i tid, samt vekker sterke indre emosjoner i personen, 

mens bakenforliggende problemer har et mer komplekst og sammensatt bilde.  

Også tidligere studier på egenoppgitte grunner finner at relasjonskonflikter og 

relasjonsproblemer er sentralt i utviklingen mot selvmordsforsøk, både i studier som undersøker 

problemer før selvmordsforsøket generelt, og utløsende forhold separat (Beautrais et al., 1997; 

Hawton et al., 1996; Hawton et al., 2003; Kienhorst et al., 1995). Andre problemer, som 

økonomiske vansker, egen kriminalitet, eller problemer på jobb eller skole ble også identifisert 

som medvirkende, men mindre sentrale enn relasjonskonflikter (Beautrais et al., 1997). Dette 

tilsvarer funnene i vår studie. Vår studie skiller seg imidlertid ut fra andre studier ved at en 

forholdsvis stor andel oppgir emosjonell krise som utløsende faktor.     

 

4.4 Egenoppgitte faktorer i korttekst 
Oppsummert indikerer våre funn at i mange selvmordsforsøkeres egen opplevelse er 

dysfungerende familieforhold sentralt bakenforliggende problem, og relasjonskonflikter sentral 

utløsende faktor. Psykiske problemer er også viktig bakenforliggende problem, og for noen 

individer oppleves en emosjonell krise som utløsende. Andre bakenforliggende problemer og 

utløsende faktorer ser ut til å være mindre sentrale når det blir spurt etter hvilken faktor som er 

viktigst. Imidlertid er det sannsynlig at bakenforliggende problem er et sammensatt fenomen hvor 

mange faktorer spiller en rolle, og det ser ut til at for noen selvmordsforsøkere er det vanskelig å 

skille ut hvilket problem som var det mest sentrale. Vår studie skiller seg fra tidligere studier ved 

at vi kun ser på hva selvmordsforsøkeren opplever som viktigste bakenforliggende problem og 

utløsende faktor.  

Lav interraterreliabilitet på kategoriene uspesifisert og spiseproblemer for 

bakenforliggende faktor begrenser hva som kan sluttes ut fra funnene i disse kategoriene. Noe lav 

interraterreliabilitet på kategoriene rusmisbruk og psykiske problemer for bakenforliggende 

faktor og kategorien uspesifisert for utløsende faktor gjør at slutninger omkring disse forholdene 

må gjøres med forsiktighet.  
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4.5 Kjønnsforskjeller 
Våre funn indikerer at gutter og jenter har lik utvikling i selvmordsforsøksrate fra 1984 til 2006, 

men jenter er hele observasjonsperioden stabilt i flertall. I vårt utvalg er det rundt 3,7 ganger så 

mange jenter som gutter. I de fleste vestlige land registreres eller selvrapporteres 

selvmordsforsøk oftere hos jenter enn hos gutter (Wichstrøm & Rossow, 2002), men størrelsen 

på kjønnsforskjellen er ulik for ulike land når det gjelder sykehusbehandlede selvmordsforsøk 

(Schmidtke et al., 2004b). I WHO/EURO-studien av sykehusbehandlede selvmordsforsøk er 

gjennomsnittlig mann:kvinne ratio for 15-24 åringer 1:1,7 (Schmidtke et al., 2004b). Den studien 

vi mest direkte kan sammenligne våre funn med er den norske WHO/EURO-studien 

(Hjelmeland, 2004), da denne også undersøker sykehusbehandlede selvmordsforsøk med samme 

definisjon av selvmordsforsøk. Årlige selvmordsforsøksrater for 1989-1999 i denne studien 

tilsier en mann:kvinne ratio på 1:2,6 for 15-19 åringer (Hjelmeland, 2004), altså noe mindre 

kjønnsforskjell i forekomst enn i vår studie. I norske populasjonsstudier er også forekomsten av 

selvmordsforsøk høyere blant jenter enn gutter, men kjønnsforskjellen i forekomst ser allikevel ut 

til å være mindre enn i vår studie (Rossow et al., 2005; Ystgaard et al., 2003). 

Dermed ser det ut til at kjønnsforskjellen i forekomst av selvmordsforsøk i vårt utvalg er 

noe større enn i både annen norsk studie av sykehusbehandlede selvmordsforsøk, i norske 

populasjonsstudier, og enn gjennomsnittet i Europa for sykehusbehandlede selvmordsforsøk (15-

24 år). Studiene finner imidlertid konsistent at selvmordsforsøk forekommer oftere blant jenter 

enn blant gutter.  

Det er fremsatt ulike forklaringer på kjønnsforskjellen i forekomst av selvmordsforsøk. 

Det kan være at selvmordsforsøk i større grad er sosialt akseptert hos jenter, og det kan være 

underrapportering av selvmordsforsøk blant gutter (Wichstrøm & Rossow, 2002). Det kan også 

være at risikofaktorene for selvmordsforsøk forekommer oftere hos jenter enn hos gutter, noe det 

ble funnet i en studie av Wichstrøm & Rossow (2002). I denne studien ble kjønnsforskjellen i 

forekomst av selvmordsforsøk borte når det ble kontrollert for forekomst av risikofaktorer. 

Derfor kan det være at jenter er en mer utsatt for belastende faktorer som predisponerer dem for å 

gjøre et selvmordsforsøk.  

Våre funn indikerer at det er visse kjønnsforskjeller også i ungdommenes egen opplevelse 

av bakenforliggende problem til selvmordsforsøket. Signifikant flere av jentene enn guttene 

oppga dysfunksjonell familie som bakenforliggende problem, mens signifikant flere av guttenes 

bakenforliggende problem ble klassifisert som uspesifisert. Ut over dette fant vi ingen 
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kjønnsforskjeller i bakenforliggende faktor.  

Gutters høyere andel uspesifiserte svar kan skyldes at gutter har andre problemer enn det 

som dekkes av våre kategorier, har mer sammensatt bakenforliggende sårbarhet eller større 

problemer med å velge ut hva som oppleves som det viktigste problemet.  

Jenters høyere andel dysfunksjonell familie som bakenforliggende problem kan skyldes at 

jenter muligens oftere er i konflikt med foreldre, eller bidrar til å skape et dysfungerende 

familiemiljø gjennom sin væremåte. Det kan også være at gutter like ofte kommer fra 

dysfunksjonell familie som jenter, men i mindre grad opplever det som problematisk, eller 

sjeldnere opplever det som viktigste bakenforliggende problem. Videre kan det være at 

dysfunksjonelle familieforhold oftere medfører selvmordsforsøk hos jenter enn hos gutter. Det er 

mulig at gutter mestrer bedre å leve i dysfungerende familier, eller at familiedysfunksjon gir 

utslag i andre problemer enn selvmordsforsøk hos gutter. Tatt i betraktning gutters lavere 

forekomst av selvmordsforsøk kan det være at gutter har høyere terskel for å gjøre et 

selvmordsforsøk, slik at når selvmordsforsøk forekommer hos gutter er det i kontekst av mer 

alvorlige og sammensatte problemer enn hos jenter. Dette øker sjansen for å bli kategorisert som 

”uspesifisert” i vårt kategoriseringssystem, og er en mulig forklaring på høyere andel 

uspesifiserte svar blant gutter. Imidlertid gjør lav interraterreliabilitet på kategorien uspesifisert 

det noe problematisk å trekke slutninger ut fra denne kategorien.  

Når det gjelder utløsende faktor oppga signifikant flere av jentene relasjonskonflikter. For 

halvparten av guttene er det manglende informasjon om utløsende faktor. Dette er en signifikant 

større andel enn hos jentene. Ut over dette var det ingen kjønnsforskjeller i utløsende faktor. 

Disse funnene kan skyldes at jenter oftere havner i relasjonskonflikter, i større grad opplever 

relasjonskonflikter som belastende når de først skjer, eller at det er tabubelagt for gutter å oppgi 

relasjonskonflikter som utløsende hendelse. Det kan også være at jenter i mindre grad mestrer å 

være i en relasjonskonflikt, i mindre grad ser andre løsninger på en relasjonskonflikt, og flykter 

fra eller forsøker å løse en relasjonskonflikt ved å gjøre et selvmordsforsøk. Gutters høye andel 

manglende informasjon om utløsende faktor kan skyldes at gutter muligens har mindre tak i hva 

utløsende problem er, ikke vil oppgi problemet eller er kortere tid inne i behandlingsapparatet 

slik at informasjon ikke registreres. Imidlertid taler det at guttene ikke har like høy andel 

”manglende” på bakenforliggende faktor imot sistnevnte mulighet, fordi det da har vært mulig å 

registrere annen informasjon på dem.  

Det finnes få studier å sammenligne våre funn på kjønnsforskjeller i egenoppgitte grunner 

med. Én tidligere studie har undersøkt kjønnsforskjeller i egenoppgitte problemer i forbindelse 

med selvmordsforsøket. Denne studien fant i likhet med våre funn at jenter oppga mer 
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relasjonsproblemer (Hawton et al., 2003). Imidlertid fant studien kjønnsforskjeller ut over dette 

som ikke tilsvarer våre funn. Det kan skyldes noe ulik innsamlingsmetode, fokus og at denne 

studien også inkluderer narkotikaoverdoser i rushensikt. Ut over dette er det få studier å 

sammenligne våre funn direkte med. Imidlertid er det som omtalt funnet kjønnsforskjeller både 

når det gjelder styrken på visse risikofaktorers assosiasjon med selvmordsforsøk (Evans et al., 

2004; Ystgaard et al., 2003), og i egenoppgitt motiv ved selvmordsforsøket (villet egenskade) 

(Rodham et al., 2004). Samlet sett indikerer disse studiene, sammen med vår studie, at 

utviklingsprosessen mot selvmordsforsøk er noe ulik for jenter og gutter.  

Oppsummert indikerer våre funn at jenter og gutter har noe ulik oppfatning av hva deres 

bakenforliggende sårbarhet består i og hva som utløste selvmordsforsøket. Det kan være at det er 

ulik forekomst av ulike problemer blant gutter og jenter, i tråd med Wichstrøm og Rossows 

(2002) studie, men det kan også være at gutter og jenter opplever eller mestrer de samme 

hendelsene ulikt. Våre funn indikerer at sykehusbehandlede selvmordsforsøk er langt vanligere 

hos jenter enn hos gutter. Kjønnsforskjeller både når det gjelder forekomst, korrelerende faktorer, 

egenoppgitte motiver, og bakenforliggende og utløsende faktorer indikerer at selvmordsforsøk er 

et noe annet fenomen blant gutter enn blant jenter, både når det gjelder utviklingsprosessen frem 

mot selvmorsforsøket, hva selvmordsforsøket handler om for den enkelte, dets funksjon og 

mening.   

 

4.6 Integrerende forståelse  
Undersøkelse av selvmordsforsøkeres egenoppgitte grunner er en av flere ulike måter å belyse 

ungdommers selvmordsforsøk på. Dagens suicidologi er preget av viljen til å integrere ulike 

forståelsesmodeller (Dieserud & Ekeberg, 2002). Ulike tilnærminger utfyller og supplerer 

hverandre. Aspekter det er vanskelig å identifisere ved en type tilnærming kan belyses ved en 

annen innfallsvinkel. For eksempel kan intrapsykiske aspekter være vanskelig å identifisere i 

risikofaktorforskning. Samtidig kan selvmordsforsøkerne selv ha lite innsikt i visse deler av egen 

sårbarhet og utvikling mot suicidalitet, hvilket gir behov for mer objektive mål. Imidlertid er det 

visse aspekter ved selvmordsforsøk som identifiseres både i risikofaktorforskning og studier på 

egenoppgitte grunner.   

I tråd med det rådende syn på feltet i dag hvor viktigheten av integrering av ulike 

perspektiv vektlegges, vil vi her presentere våre funn inkorporert i noen sentrale foreliggende 

integrerende forståelsesmodeller. Vi vil fokusere på sårbarhet-stress og transaksjon, samt 

Shneidmans (1985) og Leenaars (2004) teorier. 
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Vårt fokus baserer seg på at utvikling av sårbarhet skjer i en transaksjonsprosess hvor 

individ og omgivelser gjensidig påvirker hverandre over tid. I møte med en utløsende stressor 

kan denne sårbarheten føre til en tilstand av stress, som medieres videre av maladaptive kognitive 

prosesser og manglende mestring, til å bli en ”selvmordsforsøkstilstand”. Dette utdypes i det 

følgende. Figur 3 viser en forenklet visuell fremstilling. 

Vårt fokus antar at et individs sårbarhet skapes gjennom en kompleks interaksjon mellom 

arv og miljø, og gjensidig påvirkning mellom individet og dets omgivelser. Individet kan arve 

både genotype og miljø fra sine foreldre, to mulige veier til sårbarhet innen familien (Brent & 

Mann, 2006). I følge et transaksjonsperspektiv påvirker også barnet sitt oppvekstmiljø. En kan 

tenke seg at innen familien kan et dysfunksjonelt familiemiljø, sammen med genetisk sårbarhet, 

bidra til utviklingen av problematiske trekk, som igjen bidrar til ytterligere dysfunksjonelt 

familiemiljø. Med denne sårbarheten møter barnet omverden. Sårbarheten kan predisponere 

individet for å oppfatte, reagere på og vekke respons fra omverden på bestemte måter, som gjør 

at det oftere setter seg i stressende livshendelser også utenfor familien. Det er også mulig at for 

noen individer har sårbarheten ikke oppstått i familien, men i stressende livshendelser og 

negative relasjoner i andre deler av individets miljø. Samtidig kan det være at 

familiedysfunksjons rolle i utviklingen av en ungdoms suicidalitet ikke trenger å være økt 

sårbarhet eller stress, men som fravær av beskyttende faktor innen familien i møte med andre 

stressende hendelser. 

Faktorer som er identifisert som korrelerende med selvmordsforsøk, og som kan tenkes å 

inngå i utviklingen av sårbarhet, er ulike former for dysfunksjonell familie, som fysisk 

mishandling, familieuenighet og alvorlig konflikt med foreldre. Dette kan interagere med 

nevrobiologisk sårbarhet, i form av dysregulert serotoninnivå, og øke sjansen for problematiske 

trekk som impulsivitet og aggresjon. Impulsivitet og aggresjon kan være mekanismen serotonerg 

aktivitet leder til suicidal atferd gjennom (Spirito & Esposito-Smythers, 2006).  

For noen individer kan psykiske problemer være en av komponentene i sårbarhet for 

selvmordsforsøk. Det er sannsynlig at også psykiske problemer har oppstått i kompleks 

interaksjon mellom arv og miljø, og mellom individet og dets omgivelser. Psykiske problemer 

kan så øke sårbarheten ytterligere og gjøre individet i mindre stand til å mestre stress langs livets 

landevei.  

Eksempler på forhold utenfor familien som individets sårbarhet kan øke sjansen for at 

individet kommer i kontakt med, eller som i seg selv kan bidra til utvikling av sårbarhet, er 

skoleproblemer, dårlige relasjoner til jevnaldrende, helseskadelig problematferd, ensomhet og 

selvmordsforsøk blant familie og venner. Våre funn indikerer at ungdommene selv opplever 
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dysfunksjonell familie og psykiske problemer som de viktigste bakenforliggende problemene i 

utviklingen mot selvmordsforsøk.   

I møte med en spesifikk stressor kan individets sårbarhet predisponere individet for å 

gjøre et selvmordsforsøk. Vår studie og tidligere studier (Beautrais et al., 1997; Kienhorst et al., 

1995) indikerer at de fleste selvmordsforsøkere kan identifisere en viktig bakenforliggende faktor 

i forbindelse med forsøket. Våre funn tyder på at utløsende stressor ofte er av relasjonell art. 

Maladaptive kognitive prosesser kan fungere som mediator mellom stress og en suicidal 

tilstand. Maladaptive kognitive prosesser kan være håpløshet, lav selvfølelse, ytre locus of 

control og problemløsningsdefekt (Yang & Clum, 2000), katastrofetankegang, personalisering, 

selektiv abstraksjon, overgeneralisering og totale kognitive feil (Brent et al., 1990), dikotom 

tenking, kognitiv rigiditet, overgenerelt autobiografisk hukommelse og skjev bedømming av 

fremtiden (Williams og Pollock, 2000). Det viktige aspektet ved maladaptive kognitive prosesser 

kan være rollen de spiller i å øke sannsynligheten for at hendelser blir reagert på en 

katastrofeartet måte (Williams og Pollock, 2000). I følge Lazarus’ (1991) generelle stressteori må 

en person oppleve en situasjon som en trussel, og konkludere at han/hun ikke har ressursene til å 

mestre den truende situasjonen, for at en situasjon skal oppleves som stressende. Det er mulig at 

maladaptive kognitive prosesser kan bidra til at stress oppleves som mer stressende for et sårbart 

individ, ved at de både gjør at individet vurderer stressorer som mer katastrofeartet, og at 

individet opplever seg lite i stand til å mestre stresset. Manglende mestringsevne kan ha rot i å ha 

opplevd mange negative livshendelser (Leenaars, 2004). Dette kan virke i en negativ sirkel hvor 

stressende livshendelser svekker individets mestringsevne og mestringstro slik at individet i møte 

med en ny stressor opplever seg lite i stand til å mestre. Dette kan øke sjansen for at en situasjon 

oppleves som stressende og at stresset håndteres dårlig, slik at individet i større grad opplever å 

ha en historie av stressende livshendelser.  

Studier indikerer at også forhold ut over maladaptive kognitive prosesser kan fungere som 

medierende i utviklingsprosessen mot selvmordsforsøk, som psykiske problemer, negative 

livshendelser i ungdomstiden, problemer som voksen, håpløshet, suicidale tanker, lav 

interpersonlig problemløsningsevne og negativt syn på egen problemløsningsevne (Dieserud et 

al., 2001; Dieserud et al., 2002; Fergusson et al., 2000). 

Resultatet av prosessen kan være en suicidal tilstand spesifikk for selvmordsforsøk. 

Tilstanden vil være annerledes enn ved selvmord, og kjennetegnes ofte ved sterk psykologisk 

smerte, kognitiv innsnevring, ønske om flukt, å endre livet og vekke respons fra andre, og 

opplevelsen av selvmordsforsøk som eneste mulige løsning (Leenaars, 2004; Shneidman, 1985). 

Også studier av selvmordsforsøkeres opplevelse indikerer at en smertefull sinnstilstand er sentral 
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i individets opplevelse av selvmordsforsøket (Kienhorst et al., 1995; Rodham et al., 2004). For 

noen kan eskalering av denne smerten oppleves som avgjørende i overgangen fra å tenke på til å 

begå selvmordsforsøk (Kienhorst et al., 1995). Suicidal atferd kan derfor sees som et menneskes 

reaksjon på en opplevelse av å være fanget i en situasjon som virker håpløs i forhold til de 

muligheter individet mener det har for å endre på situasjonen på viktige punkter (Dieserud & 

Ekeberg, 2002). Selvmordsforsøket kan være et forsøk på å reetablere fluktmuligheter når en 

person har en opplevelse av nederlag på et viktig område i sitt liv uten mulighet for å løse 

problemet, flykte fra det eller reddes (Williams & Pollock, 2000).   

En integrerende forståelse fremhever dermed at selvmordsforsøk er mer enn 

utviklingsprosessen frem mot selvmordsforsøket. Selvmordsforsøk er også det suicidale 

individets opplevelse av situasjonen. Denne opplevelsen er mangeartet og sammensatt og kan 

sies å ha både en hensikt og et mål, og bestå av en emosjonell opplevelse, et handlingsaspekt, en 

interpersonlig kommunikasjon og en indre holdning (Shneidman, 1985). Selvmordsforsøk kan 

derfor sies å ha mange meninger. 

Den integrerende forståelsen antar at utviklingen mot selvmordsforsøk ikke bare skapes 

av nærvær av uheldige faktorer, men påvirkes også av mangel på beskyttende faktorer, som 

kunne minket sjansen for utvikling mot selvmordsforsøk på ulike steder i prosessen. Beskyttende 

faktorer kunne kommet inn som buffer mot utviklingen av sårbarhet, eller som hjelp til å takle 

stress. 

Utviklingsprosessen mot selvmordsforsøk beskrevet her antas å gjelde for begge kjønn. I 

lys av identifiserte kjønnsforskjeller i ulike aspekter ved selvmordsforsøk kan det være at 

komponentene i denne utviklingsprosessen er ulike for jenter og gutter.  

En integrerende forståelse åpner for stor individuell variasjon i hvilke komponenter som 

inngår i prosessen for enkeltindivider. En slik forståelse gir en beskrivelse av den suicidale 

prosessen på gruppenivå, samtidig som risikofaktorforskning og forskning på egenoppgitte 

grunner gir en beskrivelse av hvilke faktorer som inngår i denne prosessen for mange individer. 

Hvilke komponenter som inngår for hvert enkeltindivid står åpent. 
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Figur 3. Forenklet fremstilling av mulig utviklingsprosess mot selvmordsforsøk 

 

4.7 Styrker og svakheter 
En hovedstyrke ved studien er strenge inklusjonskriterier. Inklusjon er basert på en etablert 

definisjon, hvilket tillater sammenligning med WHO/EURO-studien både i Sør-Trøndelag og 

Europa for øvrig, og hvert tilfelle er vurdert i forhold til inklusjonskriteriene av psykiater i 

selvmordsforebyggende team ved sykehuset og psykolog i kommuneteamet. Eksklusjon av 

overdoser med rushensikt og habituell selvskading er gjort ut fra en totalvurdering. Datasettet er 

særegent i forhold til kontroll av inklusjon og lengden på oppfølgingsperioden, og det foreligger 

ikke tilsvarende materiale i Norge ut fra hva som er oss kjent. Dataene gir et nøyaktig mål på den 

undergruppen selvmordsforsøkere som er sykehusbehandlet. 

Som eneste akutt- og allmennsykehus i kommunen vil de aller fleste 

behandlingstrengende selvmordsforsøkerne få den medisinske førstehjelpen ved Sykehuset Asker 

og Bærum HF. Dette gir mulighet til å regne rater i forhold til folketall, hvilket er nødvendig for 

å kontrollere for befolkningsendring ved kartlegging av utvikling over tid. Man kan likevel ikke 

utelukke at enkelte kommer til andre sykehus, spesielt dersom noen gjør selvmordsforsøk mens 

de oppholder seg utenfor kommunen. Da sykehuset ikke har en barneavdeling har det vært noen 

tilfeller i løpet av overvåkingsperioden der barn som har gjort et selvmordsforsøk er blitt lagt inn 
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ved andre sykehus, men ut fra hva som er kjent for selvmordsforebyggende team er dette under 

en håndfull tilfeller i løpet av perioden, og disse få tilfellene vil derfor neppe ha betydning for 

resultatene av studien. 

Opplysninger om egenopplevde grunner er innhentet ved intervjusamtaler med 

selvmordsforsøkerne, hvilket gir mulighet til fange opp selvmordsforsøkernes opplevelse på en 

mer nyansert, dypere og mer korrekt måte. Spontan rapportering sikrer at oppgitte faktorer blir ut 

fra egen opplevelse, fremfor preget av forbestemte alternativer. Ulempen er at svarene derfor i 

mindre grad passer et kategorisett. Det kan også tenkes at ungdommene har ulike oppfatninger av 

hva som er utløsende og bakenforliggende faktorer enn studiens operasjonalisering, samtidig som 

opplysningsinnhentingens karakter av gjensidig samtale tillater oppklaring av eventuelle 

misforståelser og dermed reduserer risikoen for dette. 

Fordi opplysningene om egenopplevde faktorer innhentes relativt raskt etter 

selvmordsforsøket minimeres muligheten for at oppfatningen endres retrospektivt som følge av 

selektiv hukommelse eller rasjonalisering. I tillegg til informasjon fra sykehusjournal innhentes 

en del av informasjonen fra journal i selvmordsforebyggende team i kommunen. 

Journalopplysninger fra kommuneteam innebærer lenger tidsrom mellom selvmordsforsøket og 

rapporteringen. Det vil være en avveiningssak mellom fordelen med kort tidsrom, og fordelen 

med mer informasjon. I denne studien er sistnevnte valgt. Man kan anta at basering av 

informasjon på journal fra kommuneteamet hvor ungdommen har hatt langvarig kontakt gir et 

mer genuint bilde av egenopplevde grunner, da både mer informasjon og muligens også mer 

tabubelagt informasjon kan komme frem. Med i vurderingen er uansett også informasjon fra 

sykehusjournal kort tid etter selvmordsforsøket.  

Uansett informasjonsinnhentingstidspunkt kan det generelt ved studier av egenoppgitt 

forståelse av selvmordsforsøket tenkes at selvmordsforsøkerens svar påvirkes av for eksempel et 

behov for å rettferdiggjøre selvmordsforsøket, og derfor oppgir flere eller mer alvorlige grunner. 

Da kun én utløsende og én bakenforliggende faktor kan velges i kategoriseringen, mister 

man noe informasjon, spesielt ved bakenforliggende problemer som ofte er komplekst og 

sammensatt. Samtidig medfører denne tilnærmingen at man får informasjon om hvilken faktor 

som oppleves som viktigst. 

Utilfredsstillende interraterreliabilitet på enkelte bakenforliggende og utløsende faktorer 

er et problem, og stiller spørsmål om hvor lett det egentlig er for fagfolk å oppfatte og 

kategorisere ungdoms egenoppgitte problemer. Lav interraterreliabilitet gjelder imidlertid 

hovedsakelig kategorier med få forsøkspersoner, og man kan derfor slutte fra de store 

kategoriene. Det er også høy andel manglende informasjon på utløsende og bakenforliggende 
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faktorer hvilket reduserer presisjonen av funnene noe, samtidig som det ikke er holdepunkter for 

å anta at gruppen skiller seg nevneverdig fra resten av utvalget. 

Kategorien emosjonell krise som utløsende faktor kan fremstå som noe misvisende, da 

den kan gi inntrykk at kun disse har en emosjonell krise, og det kan derfor være en fordel å måle 

intrapsykisk tilstand uavhengig av utløsende faktorer. Samtidig indikerer denne kategorien at for 

noen oppleves kun den emosjonelle tilstanden som utløsende grunn, hvilket gir informasjon i seg 

selv. Kategorien dysfunksjonell familie inneholder seksuelle overgrep fra nærstående, inkludert 

kjæreste, hvilket kan virke forvirrende og derfor med fordel kunne vært skilt ut fra denne 

kategorien.  

 

4.8 Generaliserbarhet 
Våre funn er hovedsakelig generaliserbare til sykehusbehandlede selvmordsforsøkere. Visse 

studier tyder imidlertid på at forskjeller i etiologi mellom sykehus- og populasjonsutvalg er mer i 

grad enn i type (Grøholt et al., 2002). Det er derfor mulig at funnene har en viss generaliserbarhet 

til selvmordsforsøk generelt også utenfor sykehusbehandlede utvalg, men graden av 

generaliserbarhet er uviss og dette må sluttes med forsiktighet. 

Bærum kommune er som omtalt ikke helt representativ for landet for øvrig i forhold til 

ungdomskultur og sosiodemografiske variabler. Da det fra vår kunnskap ikke foreligger andre 

studier av sykehusbehandlede selvmordsforsøkere i Norge etter tusenårsskiftet, er det vanskelig å 

si om det har begynt en nedadgående trend i selvmordsforsøk på landsbasis, eller om denne 

trenden er spesifikk for Bærum kommune. Utviklingen i Sør-Trøndelag ser ut til å være relativt 

lik utviklingen for samme aldersgruppe i Bærum kommune i samme periode, hvilket antyder at 

Bærum kommune er relativt representativ for Sør-Trøndelag med hensyn til selvmordsforsøk 

blant denne aldersgruppen, og at funnene muligens er generaliserbare til andre geografiske 

områder i Norge. 

Funnene i vår studie er for ungdom under 20 år, og mest sannsynlig kun generaliserbare 

til denne aldersgruppen. Det ser ut til å være store forskjeller både i nivå og utvikling av 

selvmordsforsøksrate mellom ungdom og eldre aldersgrupper (Hjelmeland, 2001). En norsk 

studie som sammenligner ungdom og voksne behandlet på sykehus for selvmordsforsøk (villet 

egenskade) antyder at forholdene som leder til suicidale handlinger er relativt like for ungdom og 

voksne, men at voksne ser ut til å ha flere og mer langvarige problemer forut for forsøket 

(Hjelmeland & Grøholt, 2005). Egne studier av selvmordsforsøkere under 13 år eller over 19 år 

må legges til grunn for eventuelle slutninger om egenoppgitte faktorer blant andre aldersgrupper. 
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4.9 Implikasjoner og fremtidige anbefalinger 
4.9.1 Kliniske implikasjoner 

Hva ungdommene selv opplever som problem i forbindelse med et selvmordsforsøk er viktig i 

intervensjonsarbeid (Boergers et al., 1998). Leenaars (2004) har tatt utgangspunkt i Shneidmans 

(1985) og egen teori og utarbeidet en kriseintervensjonsanbefaling ved arbeid med suicidale 

personer. Han mener fokuset bør være på hvordan den suicidale personen selv definerer traumet 

han/hun står i, hva som ikke holdes ut, og videre hva som fører til den uutholdelige psykologiske 

smerten her og nå. Det er så dette som i første omgang skal interveneres mot og løses slik at den 

uttålelige psykologiske smerten reduseres til under traumatisk nivå og blir mulig å tåle: å gjøre en 

såvidt merkbar forskjell (Just Noticeable Difference) (Leenaars, 2004; Shneidman, 1985). Da vil 

også dødeligheten (lethality) reduseres. Deretter anbefaler Leenaars (2004) at individet fortsetter 

i generell psykoterapi hvor mer bakenforliggende problemer bør adresseres, og også her er 

individets egen opplevelse av problemet sentral. Det er sannsynlig at utløsende faktor og 

bakenforliggende problem henger sammen og påvirker hverandre for en del av 

selvmordsforsøkerne, allikevel er det nyttig for kriseintervensjon og senere arbeid å skille 

mellom disse (Leenaars, 2004). Våre funn indikerer at de fleste ungdommene har en oppfatning 

av hva bakenforliggende problem består i og hva som utløste selvmordsforsøket deres, og kan 

skille mellom disse aspektene ved eget selvmordsforsøk, selv om begge ofte er av relasjonell art 

for mange av ungdommene. Da det er få studier som ser på ungdommenes egen oppfatning av 

hva som var utløsende for selvmordsforsøket og hva de opplever som bakenforliggende 

sårbarhet, har våre funn viktige implikasjoner for klinisk arbeid.  

Funnene i denne oppgaven indikerer at i mange tilfeller vil det første man som 

helsepersonell i arbeid med en suicidal ungdom trenger å rette fokuset mot være denne personens 

relasjoner og hva som har gått galt i disse. Etter at den umiddelbare smerten er redusert vil det for 

mange unge selvmordsforsøkere være nødvendig å rette intervensjoner mot problemer i familien. 

Bakenforliggende problemer ser også ut til å være komplekse og sammensatte og dette indikerer 

at flere problemområder i ungdommens liv må adresseres.  

En integrerende forståelse av selvmordsforsøk er en generell forståelse av 

utviklingsprosessen mot suicidalitet. Denne forståelsen er på gruppenivå og kan utgjøre et 

bakteppe man kan forstå hvert enkelt individs suicidalitet mot. Samtidig fremhever en slik 

forståelse viktigheten av å forstå hvert enkelt suicidale individs smerte, opplevelse av 

situasjonen, problemoppfatning og utvikling mot suicidalitet. Imidlertid kan det være at 

ungdommen ikke har full innsikt i egen utviklingsprosess mot selvmordsforsøk. Derfor vil det 
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som kliniker i møte med en ung selvmordsforsøker være nyttig å også ha i bakhodet faktorer som 

ofte spiller en rolle i prosessen, og som kan ha spilt inn for denne ungdommen også, og derfor 

muligens bør interveneres i forhold til. Særlig trekker vårt fokus frem maladaptive kognitive 

prosesser og dysfunksjonelle mestringsstrategier som viktige i utviklingen av suicidalitet, og det 

er sannsynlig at dette er prosesser det suicidale individet ikke har mye innsikt i selv.  

En integrerende forståelse gir en beskrivelse av en rekke komponenter i utviklingen av 

suicidalitet, og det er sannsynlig at det kan interveneres på ulike steder i denne prosessen. Fokus 

kan være å endre maladaptive kognitive prosesser, øke beskyttende faktorer, øke mestringstro og 

mestringsevne, og det kan jobbes med ulike komponenter i utviklingen av sårbarhet, både 

miljømessige og biologiske komponenter.  

På bakgrunn av kjønnsforskjeller i hva som oppgis i utløsende og bakenforliggende 

problem kan det antas at intervensjonsarbeid bør ha noe ulikt fokus avhengig av kjønn.  

Våre funn indikerer at forebyggende arbeid bør rettes mot ungdommers relasjoner, både i 

og utenfor hjemmet. Tiltak rettet mot familiedysfunksjon vil være sentralt i forebyggende arbeid. 

På grunnlag av vår studie kan vi ikke anbefale intensivering av tiltak begrunnet ut fra en økning i 

selvmordsforsøk. Utbygging av tiltak for forebygging av og oppfølging etter selvmordsforsøk er 

likevel ønskelig, tatt i betraktning fenomenets alvorlighet.  

 

4.9.2 Forskningsmessige implikasjoner: 

Videre studier av utviklingen i sykehusbehandlede selvmordsforsøk blant ungdom i andre 

geografiske områder i Norge de senere år vil være interessant. Dette for å gi svar på utviklingen 

andre steder i seg selv, samt gi svar på generaliserbarheten av funnene. Spesielt utviklingen i Sør-

Trøndelag de senere år vil være av interesse.  

Det er også behov for flere studier som forsøker å forklare utviklingen i rate blant 

ungdom, fremfor å bare beskrive utviklingen. Det ville vært interessant å se på om endringer i 

egenoppgitte problemer forekommer parallelt med endringer i rate, for å kunne gi mulige 

forklaringer på nedgangen i selvmordsforsøksraten i vår studie. Denne studiens design muliggjør 

imidlertid ikke dette. Endringer i egenoppgitte faktorer ville ikke nødvendigvis vært spesifikke 

for selvmordsforsøkerne, men kan gjenspeile endringer blant ungdom generelt. Det ville derfor 

vært nødvendig med en kontrollgruppe bestående av generell ungdomspopulasjon for å 

undersøke om eventuelle endringer i egenopplevde problemer er spesifikke for 

selvmordsforsøkerne. Slike korrelasjoner kunne antydet mulige forklaringer på nedgangen, men 

kausal retning ville ikke kunne sluttes.  

Ytterligere studier av utløsende og bakenforliggende faktorer blant ungdom er nødvendig, 
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da ytterst få studier av dette foreligger. I videre studier kan det være en fordel å også undersøke 

intrapsykisk opplevelse separat i tillegg til utløsende og bakenforliggende faktorer, for å også få 

med hver enkelt persons indre opplevelse i tillegg til de sentrale ytre egenopplevde grunner. 

Forståelsen av selvmordsforsøk kan med fordel suppleres med kvalitative studier. 

Kvantitativ fremstilling av mulige grunner til selvmordsforsøk kan ikke i full grad fange opp den 

individuelle utviklingsprosessen, og videre kvalitative studier og kasusstudier vil være interessant 

for å få tak i mer av selvmordsforsøks komplekse og idiografiske natur. 

Grundig inklusjon og eksklusjon i forhold til klart definerte kriterier er nødvendig, for å 

sikre at man måler intendert fenomen og for å gjøre studier sammenlignbare. Spesielt i 

populasjonsstudier kan dette være et problem, og grundig utvelgelse, tilsvarende CASE-studien 

(Ystgaard et al., 2003), vil være en fordel. 

Fremtidige studier bør forsøke å enes om en enhetlig begrepsbruk, for å underlette 

sammenligning av studier, samt minimere forvirring. Begrepet selvmordsforsøk slik det er 

anvendt her og av WHO/EURO-studien kan medføre forvirring da dette intuitivt kan gi inntrykk 

av å kun inkludere personer med suicidal intensjon. Da suicidal intensjon er vanskelig å måle kan 

villet egenskade være et egnet begrep. En ulempe er imidlertid at villet egenskade ut fra ICD-10s 

definisjon (World Health Organization, 1992) også inkluderer selvmord, hvilket kan medføre 

forvirring. Ideelt sett burde begrepet også presiseres ytterligere til om det omfatter selvskading 

uten suicidal intensjon eller forsøk på selvmord, men dette er vanskelig da skillet mellom 

gruppene ikke er entydige. 
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5. Konklusjon 
Våre funn antyder at ungdom har en relativt klar oppfattelse av egen utviklingsprosess mot 

selvmordsforsøket, og identifiserer både bakenforliggende sårbarhet og utløsende stressor. 

Familiedysfunksjon oppleves som viktigste bakenforliggende problem blant mange 

selvmordsforsøkere. En majoritet av ungdommene opplevde at selvmordsforsøket var utløst av 

en relasjonskonflikt. Både dysfunksjonell familie og relasjonskonflikt ble oppgitt oftere av jenter 

enn gutter. Det ble også funnet langt høyere forekomst av selvmordsforsøk blant jenter enn 

gutter, men nedgang i selvmordsforsøksrate i observasjonsperioden blant begge kjønn.  

Sykehusbehandlede selvmordsforsøk er et alvorlig problem som både krever spesifikk 

primærforebygging og oppfølging etter forsøket. Funnene tilsier at fokus ved tidlige tiltak ofte 

bør være på relasjonelle problemer, og at senere klinisk arbeid ofte bør fokusere på problemer 

knyttet til selvmordsforsøkerens familie. 

Det er behov for videre studier av ungdoms egen opplevelse av selvmordsforsøket, og da 

særlig bakenforliggende og utløsende faktorer, samt kvalitative studier for å belyse individuelle 

utviklingsprosesser frem til selvmordsforsøket. Utviklingen i sykehusbehandlede 

selvmordsforsøk i andre geografiske områder vil også være interessant. 

Vi har rettet fokus mot en integrerende modell for selvmordsforsøk hvor våre funn 

integreres med ulike tilnærmingsmåter, for en helhetlig forståelse av selvmordsforsøk. 

Shneidman (1985) mener at det på grunn av selvmords idiografiske natur verken er mulig eller 

ønskelig å finne en totalt allmenngyldig psykologisk beskrivelse av fenomenet. Vi tør påstå at det 

samme gjelder for selvmordsforsøk. 
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