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Sammendrag 

Innledning: Studier viser at over 90 % av de som dør i selvmord har vært i kontakt med 

helsevesen siste måneder i forveien for et eller annet helseproblem (Cavanagh et.al, 2003). 

Kun ca. 25 % av disse har vært i kontakt med psykisk helsevern (Walby, F.A., Odegaard, E. 

& Mehlum, L. 2006). Dette var utgangspunkt for denne studien for å undersøke om en pasient 

kommer med signaler til sin fastlege om at livet er for vanskelig å leve, og om de gjør det på 

en slik måte at det oppfattes av legen og blir spurt om. 

Metode: Ti fastleger i et avgrenset geografisk område deltok i en kvalitativ studie med 

semistrukturert intervju om hva som skulle til for at tema selvmord ble tatt opp med en 

pasient under en konsultasjon. To til tre små vignetter med spørsmålet ” Hva ville du gjøre? ” 

ble lagt fram som et utgangspunkt til alle, men antallet oppfølgingsspørsmål var avhengig av 

hvor i stor grad oppfordringen til å fortelle videre ble fulgt. Systematisk tekstkondensering ble 

brukt som analyse (Malterud, 2006). 

Resultater: Blant alle de ti intervjuede legene, var det ingen som sa at tema selvmord ikke var 

aktuelt for dem å ta opp med en pasient. Utgangspunktet for å ta dette opp var i svært mange 

tilfeller hvor pasienten presenterte åpenbare symptomer på depresjon. Dernest var kroppslige 

uttrykk fra pasienten, legens egen intuisjon på at noe ikke stemte, samt personer som kom på 

grunn av en krise. Langt de fleste brukte MADRS for å vurdere depresjon hvis det var 

indikasjon for det, så dette var nok overveiende grunnlag for å undersøke om en person hadde 

selvmordstanker /planer. 

Konklusjon: I første rekke er det depresjon som får fastlegene til å spørre om 

selvmordstanker. I tillegg vektlegges kroppslige uttrykk, intuisjon og krise. Informantene 

nevnte depresjon hele 43 ganger og det varierer noe, fra 2-8 ganger.  

Nøkkelord: Suicidalitet (selvmordsfare), selvmordstanker, vurdering av 

suicidalitet/selvmordsfare, fastlege, semistrukturert intervju. 
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1 Innledning 

1.1 Hvorfor er tema aktuelt 

I Norge har det de siste årene vært ca. 500 selvmord i året, noe ganger så vidt under, men flere 

ganger større antall. (SSB dødsårsaksregisteret 2009) Raten har imidlertid gått ned siden før 

tusenårsskiftet. (SSB dødsårsaksregisteret 2009) Det finnes flere studier som viser at over 

90 % har vært i kontakt med helsevesenet siste 4-6 mndr. før et selvmord (Cavanagh et.al, 

2003). Hensikten har ikke nødvendigvis vært å ta kontakt pga psykiske plager, men det er i 

ettertid blitt konkludert med at det kan ha foreligget en psykisk lidelse, som for eksempel 

depresjon. 

 Michel har konkludert med at det ikke er nok kun å ha kjennskap til høyrisiko-faktorer når du 

jobber i primærhelsetjenesten. Videre sier han at bevisst kommunikasjon er svært viktig, da 

det viser seg at mange pasienter ikke snakker åpent om problemer og suicidale tanker de har 

eller har hatt.  Derfor er det viktig at legen aktivt undersøker og spør om selvmordstanker og 

selvskading (Michel, K. i Hawton K. et van Heeringen K., 2002).  Fastleger er i kontakt med 

mange pasienter, og jeg ønsket å undersøke hva som skal til for at fastlegen tar opp spørsmål 

om selvmord med pasientene samt hva som kan være til hinder, og dette er mitt utgangspunkt 

til å gjennomføre studien. 

1.2 Hva er gjort av andre studier 

Så vidt jeg er kjent med, fins det ingen kvalitative studier som har tatt opp med fastleger hva 

som skal til for at de tar opp med en pasient temaet selvmordstanker/planer. Flere studier tar 

utgangspunkt i sannsynlig depresjon, hvor det presenteres depressive symptomer fra 

pasienten, noe jeg vil komme inn på nedenfor. Det konkluderes også med i en av de studiene 

jeg vil nevne, at det er et behov for ytterligere forskning i forhold til allmennleger og 

selvmordsvurdering (Feldman MD et al, 2007).  Dette er med og forteller at vi mangler viktig 

kunnskap om hva som kan skal til for evt. å kunne gi adekvat hjelp som vil bidra til at en 

person kommer ut av en krise uten selvmordforsøk/selvmord.  
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1.3 Andre studier 

Hensikten og målet med at PTD-gruppen (the Swedish Committee for Prevention and 

Treatment of Depression) i 1983-84 laget et undervisningsprogram for allmennpraktikere på 

øya Gotland i Sverige, var å øke kunnskap om både diagnoser og behandling hos pasienter 

som hadde affektive lidelser, samt et fokus på at allmennpraktikere var psykiaternes viktigste 

samarbeidspartnere når det gjeldt behandling av depressive lidelser (Rutz, W. et al,1988). Det 

kunne derfor være av avgjørende betydning hvis kunnskapsnivået om depressive lidelser var 

høyt innenfor denne gruppen. Utdanningsprogrammet inneholdt opplæring om symptomer på 

depresjon, diagnostisering, etiologi samt forebygging.  Det ble gitt forelesninger innenfor 

tema selvmord, depressiv sykdom i barndom og hos eldre. I tillegg ble det gitt opplæring i 

psykoterapi ved depressive tilstander. I flere perioder ble det samlet inn data om selvmord, 

antall henvisninger til lokale psykiatriske avdelinger, akutte innleggelser, antall 

sykemeldinger og innleggelser pga depresjon. Forordning av psykofarmakologisk medikasjon 

ble også undersøkt. Resultatene pekte på at allmennpraktikerne fornøyde tok i mot tilbudet 

om utdanningsprogrammet, og det indikerte også økende kompetanse og stringens i 

behandling og forebygging av depressive tilstander Dette var tenkt også å kunne ha effekt på 

suicidalraten, men det presiseres at å få ned selvmordsraten ikke var det primære målet med 

dette tiltaket. Selvmordsraten ble fulgt svært nøye, og da også med tanke på at den nye 

behandlingen ikke skulle innebære en risiko for pasienten.  Selvmordsforebygging var altså 

ikke det primære målet med undervisningsopplegget, men antall selvmord ble av flere 

grunner betraktet som en kritisk variabel under evalueringsperioden. Dette fordi selvmord er 

det verst tenkelige som kan skje under behandling av depresjon, samt at antall selvmord også 

vil vise det faktum om programmet er vellykket eller ikke.  Det ville også kunne bli sett på 

som direkte uansvarlig å oppmuntre mindre psykiatrisk kompetente allmennpraktikere til å 

behandle depressive lidelser. Således ville en øket selvmordsrate kunne bety at pasienten har 

en øket risiko for å bli behandlet feil.  Det var allerede påvist at selvmordsraten hadde minsket 

på Gotland mot slutten av 70-årene, noe som ble antatt var et resultat av omlegging og øket 

tilgang til tjenester innenfor psykisk helsevern. Det viste seg imidlertid at raten fortsatte å gå 

ned, både året før undervisningsprogrammet, under dets varighet på to år og året etter at 

programmet var ferdig.  Det påpekes imidlertid at det er snakk om små tall og at det kan være 

årlig variasjoner, men at det var kun året etter at programmet var ferdig at raten var markant 

lavere på Gotland enn i Sverige for øvrig.  Målet var å sammenligne selvmordsraten på 

Gotland med Sverige for øvrig for å utelukke at nedgangen var en generell trend i Sverige. I 
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tillegg skulle selvmordsraten på Gotland sammenlignes med muligheten for at nedgangen var 

forårsaket av andre ting. Det ble konkludert med bl.a. at selvmord er et svært sammensatt 

fenomen som både er relatert til psykisk sykdom, men som ikke behøver å være det. Det ble 

dog også konkludert med at diagnostisering og intensiv behandling av depresjon tenderer mot 

å redusere antall selvmord. Dette menes å være et resultat av at allmennpraktikere lettere 

oppdaget og diagnostiserte pasienter med depressive lidelse mer presist enn tidligere.  Det 

presiseres gjentatte ganger at det er små tall det er snakk om, så en skal være forsiktig med å 

trekke for mange slutninger. Det blir trukket fram at det likevel er fordeler som at det er 

relativt stabilt med folk som bor på Gotland, og selv om noen av legene flyttet, var mange var 

stabile der over lang tid. ( Rutz, W., von Knorring, L., Wålinder, J., 1989) 

En studie fra 2003 -2004 fra medisinsk fakultet ved Universitetet i California hvor tilfeldige 

leger fra primærhelsetjenesten ble rekruttert fra fire forskjellige områder i California og 

Rochester, NY, hadde som hensikt å bringe på det rene deltakernes, her allmennpraktikere, 

karakteristika forbundet ved utforsking av suicidalitet hos pasienter med depressive 

symptomer og påvirkning av anmodning om antidepressiva. De fikk uanmeldte besøk fra 

vanlige pasienter som skildret alvorlig depresjon og tilpasningsforstyrrelse i perioden mai 

2003-2004, hvor det etterpå ble undersøkt faktorer ved legers utforsking av suicidalitet. Det 

var 152 deltakere til sammen, og studien gikk fra mai 2003 og i ett år. Vanlige pasienter møtte 

opp og skildret en av to tilstander som enten var alvorlig depresjon eller 

tilpasningsforstyrrelse. De hadde også tre forskjellige typer forespørsler, enten ønske om en 

spesiell medisin, generelt ønske om medisin eller ingen forespørsel om medisin i det hele tatt. 

Formålet med denne studien var å påvise legespesifikke karakteristika forbundet med det å 

undersøke suicidalitet hos pasienter med depressive symptomer, samt den påvirkning legen 

utsettes for når en pasient ber om antidepressiva. Selvmord ble undersøkt i 36 % av 298 

møter. Det viste seg at å spørre om selvmord var mer vanlig når pasienten presenterte 

symptomer på alvorlig depresjon og i tillegg kom med forespørsel om antidepressiv 

medikasjon, enn det var ved tilpasningsforstyrrelse og når det ikke ble spurt om 

medikamentell behandling.  Det konkluderes med at det er nødvendig med videre opplysning 

for leger om kjennetegn som kan knyttes til å skulle vurdere suicidalitet. Det ble videre 

konkludert med at leger i primærhelstjenesten ikke var konsistent i å undersøke suicidalitet 

hos pasienter med depressive symptomer. Det ble videre foreslått at undersøkelser omkring 

suicidale tanker hos pasienter kunne bli forsterket gjennom kunngjøring eller informasjon fra 

offentlig tjeneste hvor pasienter blir påvirket til å be om hjelp, og at det er nødvendig med 
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videre klargjøring av hva som er karakteristisk ved selvmordsvurdering blant leger som 

jobber i primærhelsetjenesten (Feldman MD et al, 2007). 

Også i en studie om allmennlegens rolle og det å forhindre selvmord hos pasienter i 

primærhelsetjenesten, blir det poengtert at pasienter som har selvmordstanker, men ikke har 

uttrykt en klar plan, kan få hjelp hvis hos primærlegen hvis depresjon blir monitorert og evt. 

viderehenvisning iverksatt. Legene kan dra fordel av mulighetene ved å være oppmerksom på 

både kliniske symptomer, alders- og kjønnsspesifikke risikofaktorer og samtidig se på 

faktorer som hvordan pasientens liv er og hvilke omstendigheter der som kan påvirke en 

bestemmelse om å ta sitt eget liv. I tillegg kan de lære seg samtaleteknikker for bl.a. å spørre 

direkte om selvmordstanker/planer. Leger som har lært seg dette, viser seg i stand til å kunne 

få fram adekvat informasjon. Det vises også her til Gotlandstudien.  Funn slår fast at mange 

personer med psykiske lidelser kun har vært i kontakt med primærhelsetjenesten, og at disse 

personene minst dobbelt så ofte benytter seg av helsetjenesten som andre i kontrollgrupper. 

De kommer ofte med uforklarlige somatiske symptomer. Artikkelen som jeg her refererer til, 

tar for seg informativ forskning som henvender seg til primærhelsetjeneste og psykisk omsorg 

der. Selvmord er altså et alvorlig helseproblem hvor allmennleger i primærhelsetjenesten har 

en god mulighet til å kunne finne ut av siden kriserammede pasienter jevnlig har vært i 

kontakt med dem uker og måneder forutgående for et gjennomført selvmord. Selv om det er 

få gjennomførte selvmord som knyttes direkte til primærhelsetjenesten, er det lite trolig at de 

fleste leger ikke treffer på slik dødelighet i løpet av et år. Det er kjent at både suicidale tanker 

og planer kan føre til død hvis personen ikke blir adekvat møtt og behandlet. Det er derfor 

sannsynlig at en allmennlege kan spille en viktig rolle i så henseende.  Noen forfekter at 

allmennleger har en ubetydelig rolle, men uansett kan det ses på slik at allmennlegene i 

primærhelsetjenesten har en unik mulighet til å kunne forhindre kunne forvisse seg om hvor 

alvorlige pasientens tanker eller planer er. Det begynner å bli belegg for å kunne si at med 

støtte fra omsorgsapparatet og spesialistkonsultasjon, kan pasienter som ennå ikke har klart 

uttalt at de vil ta livet sitt, med godt resultat bli hjulpet av primærhelsetjenesten og leger der 

som har opplæring i å kunne vurdere suicidalitet, dette i følge denne studien (Schulberg et al , 

2004 ). 

En studie som omhandler eldre pasienter over 65 år gammel i primærhelsetjenesten med 

depresjon, angst og et høyt alkoholforbruk konkluderer med at en av ti i denne gruppen har 

aktive suicidale tanker. Det antas at disse har en moderat til alvorlig depresjon, ledsagende 
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angst og kan være sosialt isolert. Det konkluderes også med at beklageligvis er ikke mønsteret 

til å oppsøke primærhelsetjenesten særlig forskjellig hos disse enn hos eldre uten suicidale 

tanker. Det foreslås også her at allmennleger vil trenge veiledning og opplæring for å finne 

fram til de pasientene som er i risiko for selvmord (Stephen J. Bartels et al, 2002) 

En studie gjennomført ved Nordlandssykehuset, hvor det ble sett på suicidalitet relatert til 

førstegangsinnleggelse i psykiatrisk sykehus, konkluderer med at det er evidens for at 

psykiatrisk sykehus er viktig i selvmordsforebygging. Det vises til at halvparten av 

innleggelsene var relatert til suicidalitet, og det at det kom fram like risikoprofiler både hos de 

som hadde selvmordstanker og de som hadde gjort selvmordsforsøk, indikerer at det er de 

med selvmordstanker som er i størst behov for behandling og blir lagt inn på sykehus. Videre 

at disse personene bør bli vurdert og tatt like alvorlig som de som har gjort et selvmordsforsøk 

(Terje Øiesvold et al., 2011) 
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2 Metode 

2.1 Deltakere 

Jeg sendte ut brev med forespørsel om å stille til intervju til ca. 40 personer som jobbet som 

fastlege, både kommunalt ansatte og privatpraktiserende (se vedlagt brev). Responsen var 

god, og i desember 2010 startet jeg intervjuer. Hvert intervju hadde en varighet på 25-30 

minutter.  Jeg fikk gjennomført en kvalitativ undersøkelses med semistrukturert intervju av 10 

fastleger. Eksklusjonskriterier var at det ikke skulle være noen som jeg kjente godt og/eller 

kjente privat. Jeg hadde håpet på en noenlunde jevn fordeling av kjønn og alder, men ikke satt 

det som et kriterium. Inklusjonskriteriene var at de skulle jobbe som fastlege og at de ønsket å 

delta.  Dessuten at det var praktisk geografisk å oppsøke dem. Jeg snakket med de ti første 

som jeg fikk kontakt med som ikke kom under eksklusjonskriteriene. Det var mulighet til å 

intervjue flere, men jeg hadde på forhånd av praktiske grunner bestemt meg for et lite antall 

som jeg var blitt rådet til, da jeg var alene om studien. Jeg gjorde intervjuene med lydopptak 

på kontoret hos den enkelte og har selv utarbeidet transkripsjoner. Jeg har vektlagt å være 

absolutt tro mot det som ble sagt, og har derfor skrevet ordrett det som informanten svarte, 

men er likevel klar over at det sannsynligvis skjer en fordreining av hendelsen. Dette fordi jeg 

selv har lang klinisk erfaring med selvmordsproblematikk og regner med at min forforståelse 

påvirker det jeg hører.  

2.2 Datainnsamling 

På forhånd hadde jeg avtalt tidspunkt med den aktuelle legen jeg skulle intervjue, og for de 

flestes vedkommende var det på slutten av eller etter kontortida, og det var etter at de var 

ferdig med konsultasjoner for dagen, men noen var også i kontortida og en før.  Vi var for det 

meste uforstyrret, og jeg fikk den tida jeg trengte for å få betraktninger fra informanten rundt 

spørsmålene. Informantene var rimelig fordelt på begge kjønn, seks kvinner og fire menn. 

Alderen var varierende fra i underkant av tretti år og til opp i femtiårene. Flere var spesialister 

i allmennmedisin, og noen hadde lang erfaring. På forhånd ble det gitt informasjon i brevet 

som ble sendt ut med forespørselen, og svart på spørsmål i tillegg i forbindelse med kontakten 

som var med den enkelte for å gjøre avtale om intervju. Spørsmålene var av mer praktisk 

betydning, som hvor lang tid det ville ta, vil det bli spørsmål om taushetsbelagt informasjon, 
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om vedkommende ville trenge å forberede seg osv. Spørsmål ble besvart på forhånd, og etter 

en kort informasjon innledningsvis startet jeg lydopptak. Første spørsmål til samtlige var: Hva 

skal til for at du snakker med en pasient om selvmord? Avhengig av hva den enkelte svarte, 

gikk jeg videre og brukte spørsmål som: Har du eksempel på hvordan det kommer opp? Hva 

skjer videre hvis du får fram selvmordstanker?  Hvor får du evt. hjelp hvis du trenger det? 

Hva kan eventuelt være til hinder for å ta opp temaet selvmord?  Jeg var blitt rådet til å ha 

noen vignetter med eksempel på situasjoner, og jeg hadde da tre eksempler som jeg ville 

bruke hvis ikke dette naturlig kom opp av seg selv.  Det første var om legen ville ta opp 

selvmord med en pasient som stadig vendte tilbake med forskjellige somatiske problemer uten 

objektive funn, og hvor pasienten sa lite om egen psykiske helse. Andre vignett var hvis en 

pasient forteller at han er trøtt hele tiden og sliter med søvnen pga grubling. Og sist hvis en 

pasient angir ikke å kunne slappe av eller sier at han/hun føler seg stresset/plaget, f.eks etter 

dødsfall i familien. 

2.3 Tekstanalyse 

Jeg har valgt å bruke Giorgis anbefaling om at en analyse gjennomføres i fire trinn (Malterud, 

2004) for å skaffe seg et helhetsinntrykk, identifisere meningsbærende enheter for så å 

abstrahere innholdet i den enkelte enhet og til slutt å sammenfatte betydningen av dette. Det 

blir en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming, siden det blir beskrivende i tillegg til basert 

på teksttolking. Giorgi har inspirert til analysemetoden Systematisk tekstkondensering, som 

jeg finner formålstjenlig i denne sammenheng. Metoden skal være godt egnet for analyse av 

fenomener der en har materiale fra forskjellige informanter ved at den passer for utvikling av 

nye beskrivelser og begreper. Det kreves heller ikke omfattende kunnskap om 

fenomenologisk filosofi, men det holder å være kjent med forutsetninger og begrensninger for 

valg og bruk av denne metoden. Systematisk tekstkondensering begynner med gjennomgang 

av materialet for å finne meningsbærende enheter.   Når dette er merket i teksten, så skal det 

kodes. Dette betyr å finne de meningsbærende enhetene som har sammenheng med det tema 

som skal undersøkes, og deretter plukke ut tekstbiter etter innhold som merkes. Det 

forutsettes at det som kodes sammen, har tekst som har noe til felles. Her må det overveies 

nøye om betegnelsen er presis i forhold til det en er ute etter. Det er altså svært viktig å være 

oppmerksom på fellesskap og forskjeller, og i denne prosessen er det nødvendig å se på egen 

forforståelse og teoretisk og praktisk referanseramme, da det lett kan snike seg inn tema som 
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følge av det. Det er derfor viktig å være åpen for justering av tema for å få presise koder.  Selv 

om det er mulig å kode en og samme meningsbærende enhet under flere koder, er det å 

fortrekke at det ikke blir gjort for det kan bli lett å miste oversikten. (Malterud, 2004) Det kan 

være en fordel å lage en matrise for å gi oversikt over hvor de forskjellige teksbitene kommer 

fra, og det kan være nyttig hjelpemiddel i sluttfasen av analysen. Det er hele tiden viktig å gå 

tilbake for å vurdere egne kriterier for å ha med akkurat det vi hat tatt med. Kodene skal kun 

være et organiseringsprinsipp og middel, og det representerer heller ikke resultatene. Det er 

altså ikke målet. 

Neste fase er å trekke ut kunnskap i hver av kodegruppene.  Det er her det vurderes om hvor 

de forskjellige hører hjemme, eller om de kanskje ikke skulle være med. Dette er å redusere 

materialet til et dekonseptualisert utvalg av sorterte og meningsbærende enheter, hvilket betyr 

at det ikke lenger er et stort antall tekstssider, men grupper av meningsbærende enheter som 

forteller hva vi er ute etter.  Dette skal bidra til at det går an å være fokusert slik at 

spørsmålene som en stiller til materialet er så tydelig som mulig.  Systematisk 

tekstkondensering tillater en å jobbe videre med den enkelte kodegruppen som enhet 

meningsbærende enheter, abstrahere innholdet i de enkelte meningsbærende enhetene og til 

slutt sammenfatte betydningen av dette.  

Jeg gikk gjennom teksten slik som Giorgio anbefaler for å finne meningsbærende enheter; det 

vil si utsagn som inneholder kunnskap om tema som sier noe om hva som utløser at det 

spørres om selvmord (Malterud, 2004). Det ble nødvendig å lese gjennom intervjuene flere 

ganger, som jeg på forhånd hørte på minst to ganger før jeg begynte transkribering. Jeg 

prøvde å holde unna egne tolkninger av hva den enkelte sa, og jeg leste gjennom for å få et 

inntrykk av hva den enkelte sa og mente slik at jeg fikk et helhetsinntrykk. Når jeg bevisst 

prøvde å holde unna egne tolkninger, er jeg klar over at det er tilnærmet umulig å klare det, 

ettersom ingen vil ha fullstendig forutsetninger til å kunne holde egne erfaringer unna.  Jeg 

har lang erfaring innenfor feltet om selvmordsforebygging, og det var derfor en utfordring å 

holde unna egen teoretisk referanseramme og forståelse.  Fenomenene som studeres skal 

gjennomgås nøye for å finne vesentlige kjennetegn, og essensen skal trekkes ut. For å få til 

dette, må egne forutsetninger legges unna og settes dem i parentes når ved gjennomgang av 

data, hvilket kalles bracketing (Malterud, 2004).  En tekst også vil inneholde irrelevante data, 

og ved nøye gjennomlesning kan teksten organiseres for å skille ut hva som er relevant.  Jeg 

har så kodet dette ved å prøve å ta utgangspunkt i og fange opp meningsbærende enheter som 
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så klassifiseres, og jeg har laget en tabell hvor informantene er nummerert fra en til ti på den 

horisontale aksen, og den enkelte kode langs den vertikale. 
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3 Resultater 

3.1 Innledning 

Det var spesielt fire områder som kom opp og som jeg valgte ut som koder. Det er depresjon, 

kroppslige uttrykk, intuisjon og kriser (se tabell nedenfor). MADRS (Montgomery and 

Aasberg Depression Rating Scale) ble også nevnt relativt mange ganger. Når det ikke er satt 

opp i matrisen sammen med de andre kodene, er det fordi det ikke er noe ved pasienten som 

får legen til å spørre om selvmordsfare, men det er et hjelpemiddel når pasienten vurderes 

som mulig deprimert fordi selvmord inngår som et av spørsmålene der. For å gi et bilde av 

hvor ofte det er nevnt, har jeg satt det opp som en egen matrise. 

Tabell 1 

Informant nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kode: 

          Depresjon 3 3 6 7 3 3 5 3 8 2 

Kroppslige 

uttrykk 1 2 6 2 2 1 5 2 3 8 

Intuisjon 1 4 2 1 2 4 2 1 2 2 

Krise 2 1 1 2 3 2 1 2 1 0 

 

Tabell 2 

Informant nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kode: 

          MADRS 1 0 2 13 2 4 1 4 2 0(1) 
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Depresjon er det som kommer fram som viktigste utgangspunkt for å spørre om 

selvmordstanker. Det er blitt nevnt hele 43 ganger til sammen fra informantene, og det 

varierer fra 2-8 ganger.  I tillegg er det flere som nevner andre alvorlige psykiske sykdommer 

som bipolar lidelse. Også rusmisbruk blir nevnt. Her er variasjonene store, og det varierer fra 

at pasienten selv presenterer depressive symptomer til at informanten tolker utsagn og 

undersøker depresjon. Flere sier at de tenker på psykiske plager i forbindelse med vanskelige 

sykdomstilstander som f.eks gir store smerter og/eller funksjonsnedsettelse. Det går igjen at 

hvis det er en kjent psykisk lidelse, så er det vanlig å komme inn på selvmord og 

suicidalitetsvurdering. Svarene indikerer også at hvis det er depressive plager, så er det vanlig 

å foreta en suicidalitetsvurdering. I forhold til somatisk sykdom, og da særlig kronisk sykdom, 

kommer det fram hos flere at de er observant på nedsatt stemningsleie og tenker at det kan 

utvikle seg til en depresjon hos pasienten hvis vedkommende ikke får hjelp.  

Selv om de fleste ser på depresjon som klart hovedårsak til å undersøke suicidalitet, 

vektlegger andre årsaker kroppslige uttrykk som like viktig, og to vektlegger i intervjuet 

dette som en hyppig inngangsport til å snakke om selvmord. En informant sier at hvis en 

person har klaget over ryggsmerter og du ikke finner noe etter å ha utredet, så kan det ende 

med at pasienten blir spurt om vanskeligheter som kanskje har medført nedsatt livslyst og 

sågar selvmordstanker. Og som en annen sier at når noen er mye smerteplaget og får 

funksjonelle plager, så blir pasienten spurt om han noen ganger har det så vanskelig at han 

ønsker å dø. Hvor utgangspunktet er kroppslige utrykk for å undersøke suicidalitet, blir det 

uttrykt 32 ganger, og det er ingen som ikke nevner det. To sier at hvis et problem kan se ut til 

å være psykosomatisk, så kommer raskt spørsmål til pasienten om hvordan vedkommende har 

det ellers i livet. 

Intuisjon blir også vektlagt, og det kommer direkte og indirekte fram ved at informanten sier 

at ”det kom en følelse av at det var noe pasienten ikke sa”, til at ”du må kunne lese ansikter” 

eller ”jeg vet ikke hva som akkurat gjør det der og da at man noen ganger spør”.  En 

informant sa:” Det er en sånn følelse jeg har på når jeg kan spørre” eller en annen som sa” når 

en person som er på tur ut døra, stopper opp litt for lenge med handa på dørvrideren, så kan 

det være noe”, ”at det blir et naturlig tema å komme inn på i samtalen”, ”jeg er vàr på hvordan 

de sitter og hvordan de ter seg”. Eller som en sier at ”hvis det kommer noen med noe som er 

uforståelig, da ringer det en bjelle med en gang”. Intuisjon kommer fram 21 ganger til 

sammen.  
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Krise er ikke vektlagt like mye som de tre nevnte punkt, men selve ordet er brukt 15 ganger, 

og det er tatt med hos alle både direkte og indirekte som en innfallsport til å spørre om 

selvmordstanker. Det har også blitt benevnt som akuttsituasjon, akutt hendelse, sjokk og 

lignende, og dette kommer i tillegg til de 15 gangene ordet krise er brukt. Det er derfor tatt 

med som betydningsfullt. Som eksempel på kriser snakkes det om tap av nære ved dødsfall, 

samlivsbrudd, selvmord i familien, akutt, alvorlig sykdom hos pasienten eller dennes nære, 

evt. alvorlige ulykker som affiserer pasienten på en eller annen måte og andre mer spesielle 

hendelser. 

3.2 Andre data 

MADRS er tatt med hele 29 ganger av informantene, varierende fra 1-13 ganger hos 9 av 

dem, og i tillegg sa en at det var nyttig å bruke skjema som avslørte depresjon selv om 

vedkommende ikke nevnte MADRS direkte. Men det er som nevnt et hjelpemiddel til å få 

spurt siden det inngår spørsmål om selvmordstanker/planer. Nesten alle informantene kom 

flere ganger inn på bruk av MADRS. Alle mente at dette var en grei måte å få spurt om 

selvmordstanker på i forhold til alle punktene som på forhånd la opp til at det ble naturlig å 

spørre direkte om selvmordstanker.  Det kom fram fra flere at det var overraskende mange 

som opplyste om at de hadde eller hadde hatt tanker om å ta sitt eget liv tidligere. 

3.3 Hva kan være til hinder? 

De fleste svarte umiddelbart at det egentlig ikke var noe hinder for å spørre. Noen mente at 

det kunne være vanskelig i forhold til ungdom hvis foreldre var tilstede, men at man da kunne 

finne en måte å få snakke med ungdommen alene på. Det å ha dårlig tid kom fram hos flere, 

men det ble presisert at da måtte man bare ta seg tid. Det ble også svart at manglende 

behandlingsmulighet kunne gjøre det vanskelig, da man så risikoen for sykdomsforverring 

ved å åpne opp for vanskelige ting. Det ble kommentert på vanskeligheter tidligere med å få 

hjelp fra spesialisthelsetjenesten, noe som ikke lenger var et problem i forhold til denne 

pasientgruppa. Det kom imidlertid fram hos samtlige at ingen så noen klare hinder og at de 

foretok suicidalitetsvurdering der de tenkte det var viktig og nødvendig. 
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3.4 Andre viktige utsagn fra intervjuene 

Flere jobber eller har jobbet på legevakt, og sier at suicidalitet oftere er et tema der, og noen 

mener det er vanlig. Det er også en følelse hos noen at det er vanligst med psykiatriske 

problemstillinger og selvmordstanker på kvelds- og nattestid sammenlignet med i vanlig 

kontortid. Og samtlige svarer at selvmordsfare kan være indikasjon for innleggelse og at det 

ofte er det. En sier at det kan være en stor utfordring med personer som er kronisk suicidal, 

selv om det ikke er mange av dem. Dette fordi det blir vanskelig, en blir selv fortvilet og blir 

redd for å ta for lett på det. Og som en sier at de blir gitt opp av andre, men at du som fastlege 

får dem tilbake hele tida. En annen sa at det var vel en vurdering bak hver gang selvmord ble 

tatt opp, selv om det var ganske intuitivt der og da. For som en lege sa; ”jeg slipper ikke fra 

meg en pasient som har kjøpt tau”. Eller et utsagn som ”og du må kunne lese i ansiktet, ikke 

sant?” I tillegg forteller noen at de ved spesielle tilfeller har gitt ut privat telefonnummer, slik 

at de har vært til disposisjon for pasienter i fall forverrelse. Det kom også fram at suicidalitet 

oftest, men ikke nødvendigvis, førte til viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten. Det ble 

også sagt at det var overraskende mange som bekreftet selvmordstanker hvis de ble spurt. 
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4 Diskusjon 

4.1 Forventninger til data fra intervjuene 

Hvis jeg skulle spekulere i hva det er å oppnå med en kvalitativ studie med intervju av 

fastleger, vil det være at det kan komme fram viktig informasjon som at det er for lite tid, 

usikkerhet i forhold til hva en gjør med en pasient som kan være suicidal hvis det ikke er 

opplagt med innleggelse, og kanskje finnes også engstelse for å trigge selvmordstanker.  Min 

hypotese var at fastleger ikke spør ofte nok, så det er mye informasjon i hvorfor de spør når 

de gjør det. Det kommer forhåpentligvis også fram om samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten kunne vært bedre og forslag til hva som skal til for å bedre dette. Det 

kan komme fram ønsker om kompetanseheving, og kanskje til og med en start til å ha rutine 

på å ta opp psykisk status presens hos en pasient. Det er ikke lenger uenighet om at det er 

sammenheng mellom psykisk og fysisk helse, så dette kan være en inngangsport. Basert på 

Gotlandsstudien (Rutz, W., von Knorring, L., Wålinder, J., 1989) er det mye å hente på 

opplæring, og hvis det er mulig å få fram mer spesifikk kunnskap om hva som skal til for at 

selvmord kommer opp som tema mellom fastlege og hennes/hans pasient, så kan dette bidra 

til kunnskap som kan forskes videre på i den hensikt å være selvmordsforebyggende. 

Forventningene skilte seg ikke i stor grad fra hypotesen jeg hadde om at det ville komme fram 

at dette tema tok mye tid, usikkerhet i forhold til videre behandling ved suicidalitet samt 

engstelse for å trigge selvmordstanker. I tillegg ønsket jeg at det kunne komme fram konkrete 

ønsker om hvordan tema selvmord kunne få plass i primærhelsetjenesten, noe som jeg til dels 

tenker har blitt innfridd ved responsen jeg fikk fra informantene og den åpenheten de viste. 

Det var også et ønske om at det kunne komme fram data som kunne brukes enten til 

opplæring, veiledning eller annen opplysning. 

4.2 Hva vil mitt arbeid kunne tilføre 

kompetansefeltet? 

Jeg setter fokus på når det blir spurt om selvmordstanker, og vil kunne finne ut om det er i 

flere sammenhenger enn når legen blir oppsøkt av en pasient pga åpenbare psykiske plager at 

selvmord blir naturlig å snakke om for å kunne vurdere eventuell selvmordsfare. I tillegg tror 
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jeg at fokus på dette tema kan bidra til refleksjon og kan avdekke behov for 

kompetanseøkning og/eller veiledning.  

4.3 Hvordan passer data fra intervjuene med andre 

studier? 

De studiene jeg har sett på, har et annet utgangspunkt enn den kvalitative studien jeg har valgt 

å gjøre. Fokus er på kunnskap/opplæring eller undersøkelse om mangel på sådan hos de fleste, 

samt at det pekes på viktigheten av å undersøke suicidalitet. Det virket selvfølgelig for alle 

deltakere i studien å spørre om selvmord der det var åpenbare depressive symptomer, noe som 

i noen grad sammenfaller med noen av nevnte studier, spesielt Gotlandsstudien. Det synes 

som om informantene i min studie var konsistente i forhold til å følge opp depressive 

symptomer og spørre om selvmord. Dette er slik jeg har tolket det ut fra hva det ble svart 

skulle til for at temaet selvmord ble tatt opp. En annen av studiene poengterte at pasienter 

med selvmordstanker ofte kommer med uforklarlige somatiske symptomer, noe som også ble 

kommentert i min studie, hvorav det også ble fulgt opp som en mulig kamuflert psykisk 

plage. To av studiene nevner spesielt hvor viktig det er at suicidalitet som ikke er uttrykt også 

kan være livstruende, og disse pasientene har stor nytte av hjelp og behandling. Det kan være 

sammenfallende med min studie at det finnes en del flere som kunne bli spurt direkte om 

selvmordstanker, men det kommer ikke direkte fram etter som jeg fikk høre om dem som ble 

spurt. Det kom dog fram at det ble spurt på flere indikasjoner enn depresjon. 

4.4 Er utvalget representativt? 

Siden det ikke var planlagt å spørre om hvorfor den enkelte informant hadde respondert 

positivt, og heller ikke ble gjort, så kan det kun spekuleres i. Jeg ser muligheten for at det kan 

være leger som i utgangspunktet er oppmerksomme på og opptatte av denne type 

problematikk, og at de derfor ga respons, altså at de er blant de som er opptatt også av 

psykiatriske problemstillinger.  De er også fra et avgrenset geografisk område, men så vidt jeg 

er kjent med, har selvmordsraten i området vært omtrent lik med landet for øvrig i mange år. 

Flere hadde heller ikke opprinnelig geografisk opprinnelse fra dette området, men var 

tilflyttet. Siden utvalget hadde god alderspredning og varierende erfaring, ser det ut til at disse 

faktorene ikke har vært avgjørende for at de stilte til intervju. Jeg har intervjuet kun ti 

fastleger, og det er vanskelig å si om dette er representativt, men det kan heller ikke sies at det 
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ikke er det. Dette er en kvalitativ studie, og jeg synes informantene har delt mye nyttig og 

verdifull informasjon med meg. 

4.5 Hva kom fram i studien? 

Målsettingen jeg hadde med denne studien var å finne ut hva som skal til for at fastleger tar 

opp temaet selvmord med en pasient og høre på deres erfaringer i forhold til dette, eventuelt 

om det kom fram hinder. Det som kom tydeligst fram, var at det som informantene oppfattet 

som mulige depressive symptomer alltid ble undersøkt, og da inkludert suicidalitet.  Nesten 

alle oppga at de brukte MADRS, og det ble betraktet som et godt hjelpemiddel til å foreta en 

vurdering av depresjon og en mulighet og hjelp til å spørre direkte om selvmordstanker 

og/eller planer. At det kom fram at det var overraskende at så mange pasienter forteller om 

selvmordstanker, kan bety at det er viktig å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Det 

kan også tolkes dit hen at legen spør fordi det er noe ved pasienten, og uten at spørsmålet 

nødvendigvis er ut fra en bevisst tenkning om suicidalitet, men heller at det er noe som ikke 

stemmer.  

Bengt Molander tar i boka ”Kunnskap i handling ” opp den profesjonelle intuisjonen og 

ønsker den oppvurdert. Han kaller det for en avansert oppmerksomhet mot helheten og at det 

er det som kjennetegner en dyktig og erfaren håndverker.  Han beskriver at samtidig som 

håndverkeren tenker, vurderer og planlegger, så er han i stand til å handle (Molander 1996). 

Det er interessant at intuisjon blir vektlagt så pass mye fra informantene i studien, fordi det 

kan vitne om at erfaring og at noe blir gjenkjent som blir tatt alvorlig av legen og aktivt brukt. 

Dette kan gi mulighet til hjelp også for en pasient som ikke klarer å artikulere presist hva som 

er vanskelig og som kan ha selvmordstanker. 

Det er også interessant at mange som hadde tanker/planer om selvmord ble viderehenvist til 

spesialisthelsetjenesten. Er det da slik at suicidalitet er så spesielt at det bare kan håndteres 

der? Studien til Øiesvold et.al konkluderer med at det er indikasjoner på at det er de med 

selvmordstanker som har mest å profitere på innleggelse i psykiatrisk sykehus, så kanskje det 

er riktig at de skal henvises (Øiesvold et al, 2011).  Gotlandsstudien viser at god opplæring for 

leger i å vurdere depresjon hadde innvirkning på at selvmordsraten gikk ned fordi legen ble 

bedre til å behandle depresjon (Rutz, W., von Knorring, L., Wålinder, J., 1989). Vi vet jo også 

at bare ca. 25% av de som tar livet sitt har vært i kontakt med psykisk helsevern 8 Walby, 
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F.A., Odegaard, E. & Mehlum, L. 2006), så ut fra det er rimelig å tenke at det er s mye å 

hente på at fastleger får opplæring i å vurdere suicidalitet. 

4.6 Konklusjon 

Det kommer fram i denne studien at fastleger er oppmerksomme på depresjon og at de 

vurderer suicidalitet i den forbindelse. Det komme også fram i varierende grad at det er andre 

signaler som kroppsspråk og informasjon om vanskelig livssituasjon/krise som også blir 

tolket og fører fram til vurdering av suicidalitet. I tillegg er det interessant at intuisjon blir 

vektlagt hos alle, og at det blir reagert på ved å undersøke pasienten for mer enn det som er 

artikulert som problem fra pasienten. Det var også lite som tydet på at tidspress var 

bestemmende for å ta opp tema selvmord. 

Jeg har kalt artikkelen ”Det kommer an på…”, en tittel jeg i utgangspunktet tenkte kunne 

passe. Etter å ha gjort ferdig runden med intervjuer og har analysert teksten ser jeg at dette 

utsagnet går igjen hos flere, og hos noen flere ganger i intervjuet. Dette kan bety at det ikke er 

så enkelt å ta opp selvmord med en pasient, at det ikke enda er klart når det bør gjøres, at det 

kommer an på om det er signaler som kan tolkes og så videre. Denne studien viser at disse 

fastlegene er oppmerksomme og bruker flere innfallvinkler i tillegg til depresjon for vurdering 

av suicidalitet. Så det kommer an på mye. Selv om det ikke kom fram at det var et hinder å 

spørre om selvmord fordi det var vanskelig å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten, ville det 

kunne være interessant å undersøke om det er lettere å spørre når ambulant akuttjeneste og 

samhandling med primærhelsetjenesten blir bedre utbygd. Det kan også se ut som 

kommunikasjonsferdigheter er vesentlig, siden det kom fram at indirekte kommunikasjon fra 

en pasient fanget oppmerksomheten hos legen slik at det ble undersøkt om selvmordsfare. Så 

da kommer det kommer det også an på kommunikasjon.  
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