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FORORD 

 

Denne oppgaven er et samarbeidsprosjekt mellom Torunn L. Blokhus og Kjersti 

Thommesen.  Innledningsvis i samarbeidsprosessen fordelte vi det teoretiske stoffet 

mellom oss og startet med å føre ulike deler i pennen. Vi har så gjennomgått teorien 

sammen gjentatte ganger og flyttet det og omarbeidet. Drøftingsdelen er gjennomført av 

begge to sammen, skrevet med begge til stede etter lange og omhyggelige diskusjoner.  

Når vi nå har avsluttet, kan vi ikke lenger si hva hver av oss har skrevet.  
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1. INNLEDNING 

 

I klinisk sammenheng stilles det noen ganger spørsmål med hensikten med vurdering av 

selvmordsfare. Dette kan bli grunngitt med ”pasienten blir jo utskrevet med en gang 

likevel” eller ”det finnes ikke gode tilbud”, ”det er bare en utsettelse”. Det gjorde oss 

nysgjerrige og interesserte i om det var slik at mange vurderinger var til liten nytte for 

pasienten ved at for mange andre hensyn ble tatt. Det ble derfor grunnlaget for valg av 

problemstilling til oppgaven. 

  

Da vi skulle starte opp med dette, hadde vi erfart at å jobbe med denne type 

problematikk var både komplisert og krevende, og at folk som ikke er direkte involvert i 

denne type arbeid kanskje satte krav som var umulige å oppfylle. Dette kunne være 

hvem som helst, for eksempel media med sine kritiske oppslag, men vi tenkte mest på 

andre personer, det være seg kolleger, pårørende eller annet nettverk til pasienten, som 

kunne ha innflytelse på situasjonen. Problemformuleringen er derfor ikke tilfeldig; 

vurdering av selvmordsfare – til hjelp for hvem? Vi så altså for oss muligheten av at 

vurderingen ikke nødvendigvis ble til pasientens beste, men ut fra hva et system kunne 

tilby. Mange klaget også på at de hadde for lite kompetanse og erfaring på området, rett 

og slett mangelfull opplæring. Vi så at det kunne være mange vikarierende motiver som 

virker inn på en vurdering, og ønsket å se på dette. En god vurdering av selvmordsfare 

er direkte forebyggende ved at pasienter kan skaffes adekvat hjelp. 

 

1.1 Avklaring/presisering av problemstilling 

 

Vi vil konsentrere oss om vurdering av voksne, det vil si personer som er over 18 år. 

Dette er vanligvis aldersgrensa mellom voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, 

og både tilnærmingsmåter og lovverk vil være forskjellig. Siden vi begge har mye 

erfaring med vurdering av selvmordsfare etter selvmordsforsøk, kan dette prege 

oppgaven der denne pasientgruppen er lagt til grunn. Vurderingen av selvmordsfare 

uten forutgående selvmordsforsøk, mener vi ikke vil skille seg vesentlig fra ovennevnte. 

I teoridelen har vi en gjennomgang av viktige forhold som virker inn på 

vurderingssamtalen som: 



 

• Kunnskap 

• Erfaring  

• Arbeidsbetingelser 

• Samarbeidsforhold.   

 

Vi antar at disse forhold vil ha betydning for hvordan selve intervjuet med pasienten 

blir, altså hvilke spørsmål som blir stilt og hvordan en oppfatter og vurderer svarene. 

Dette vil igjen påvirke kvaliteten på egen vurdering. Pasientenes situasjon vil være 

ulike, og en kan ha behov for forskjellige forståelsesmodeller, Vi velger en eklektisk 

tilnærming ettersom vår erfaring sier at det er nyttig å ha flere teoretiske perspektiv. Vi 

vil belyse forståelse og begreper fra psykodynamisk, kognitiv og eksistensiell teori. 

Kunnskap om viktige risikofaktorer som depresjon, rus og personlighetsforstyrrelse blir 

gjennomgått. 

 

En må vite hva som er nødvendig å få fram av opplysninger som grunnlag for vurdering 

av pasientens situasjon. Dette oppnås gjennom relevant teoretisk kunnskap og gjennom 

klinisk / praktisk erfaring. Erfaring kan være fra arbeidssituasjoner og av privat 

karakter, da begge deler vil ha innvirkning. Vi tenker her på direkte kontakt med 

selvmordstruede og hva det har gitt av kompetanse og eventuelle hindringer, og i 

hvilken grad det er bearbeidet. Vi vil også se på hvordan psykologisk forsvar, og 

fenomener som overføring/motoverføring virker inn, likeledes andre reaksjoner hos 

behandler.  

 

Arbeidsforhold har betydning så som arbeidsmengde, krav til produktivitet, fysiske 

forhold og mulighet til arbeidsro. Vi tenker at en vil føle et utilbørlig press med krav om 

absolutt prediksjon av selvmord; altså klart kunne si om en person er i fare for å ta livet 

sitt eller ikke.  

 

Samarbeidsforhold er varierende og avhengig av rammebetingelser og personer. Den 

praktiske tilretteleggingen for arbeidet og vurderingssamtalen, og arbeidskollegers/ 

lederes innstilling til dette arbeidet er viktige faktorer som virker inn. I tillegg vil 



produksjonskrav, krav om effektivitet, virke inn, men dette vil vi i liten grad komme inn 

på. Det er nødvendig å trekke inn lovverk som Psykisk helsevernloven, Lov om 

pasientrettigheter og Lov om helsepersonell  fordi dette er rammeverket som vi juridisk 

er styrt av.  

 

Metoden er basert på en teoretisk drøfting og samtaler med fagpersoner med forskjellig 

yrkesbakgrunn som foretar selvmordsvurdering. Vi vil i drøftingsdelen se på hvordan de 

enkelte forhold kan virke inn på vurderingen, og til slutt prøve å oppsummere hvem en 

vurdering er til hjelp for. 

 

Etiske betraktninger om retten til å dø vil være et for stort tema. Det vil gå utover 

oppgavens ramme. Vi vil belyse forskjellige holdninger som kan dukke opp i møte med 

en pasient i selvmordsfare.  Dette vil også kunne avspeile noen etiske aspekter. 

  

1.2 Definisjoner 

 

Det finnes flere kjente definisjoner på selvmord og selvmordsforsøk for eksempel 

Durkheim, Stengel og Hammerlin. Følgende definisjoner finner vi hensiktsmessige: 

fordi selvmord som fenomen her vurderes ut fra pasientens intensjon. 

 

1) Selvmord 

” Selvmord er en handling med dødelig utgang som avdøde, med viten og 
forventning om et dødelig utfall, selv hadde foranstaltet og gjennomført med det 
formål å fremkalle de av den avdødes forandringer ”(WHO,1986). 

 

2) Parasuicid 

”Et forsøk på egenskade som ikke ender med døden. Individet har med vilje utført 
en handling som uten hjelp eller intervensjon fra andre ville skadet han eller henne, 
eller med vilje tatt et stoff i mengder eller over det som er foreskrevet eller ellers er 
vanlig anerkjent terapeutisk dose, hvor målet er å oppnå forandring som han eller 
hun ønsket å oppnå ved hjelp av de forventede fysiske konsekvenser” (Platt et 
al.1992). 

  



Begrepet parasuicid og selvmordsforsøk vil bli brukt om hverandre i oppgaven, 

likeledes suicid og selvmord. Ved vurdering av parasuicid er det viktig å få tak i hvilken 

grad det foreligger suicidal intensjon ved den forventede forandring. 

 

Vi vil i oppgaven benevne den som vurderer som behandler selv om vi ikke skal befatte 

oss med behandling. Om den som er i selvmordfare vil vi bruke begrepet pasient. Vi er 

klar over at dette kan vekke motstand hos enkelte, men siden pasient betyr ”den som 

lider” fant vi det riktig å bruke denne benevnelsen, da en som er i selvmordskrise er en 

lidende person. Som sykepleiere er vi dessuten familiære med begrepet, og for oss blir 

dette en måte å oppgradere en selvmordskrise på lik linje med en annen livstruende 

lidelse (for eksempel en hjertesyk). 

 

Fagpersonene som er intervjuet blir benevnt som respondenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODE 
 

Det finnes mye litteratur hvor det er skrevet om selvmord og selvmordsforsøk, og vi har 

i tillegg til litteraturliste på studiet benyttet oss av Internett og søkt etter litteratur på 

Med-line. Dette for å få med mer spesifikt om vurdering av selvmordsfare og 

forholdene rundt temaet som kan influere. Vi har vært opptatt av etiske aspekter, 

reaksjoner hos behandler og erfaring. Vi benyttet søkeordet ”assessment”, og vi har 

foretatt et utvalg av bøker og artikler. I tillegg har vi fått anbefalt artikler av andre 

fagfolk som vi har funnet nyttige. Endel skjønnlitteratur omhandler 

selvmordsproblematikk, og vi har lest flere bøker som vi bruker. Litteraturen har vi delt 

og gjennomgått hver for oss for å sortere ut det mest relevante. Den litteraturen vi har 

funnet relevant, har vi så lest og diskutert, og vil legge fram en del av den i teoridelen 

og diskutere den i drøftingsdelen. Vi har ført i pennen ulike deler av teorien, men har 

etterpå gjennomgått den og kommet fram til det vi var enige om. Drøftingen har vi 

skrevet sammen. 

 

 Vi ser på det som viktig å ha hørt hva forskjellige fagpersoner har erfart og tenkt. Vi 

har derfor gjennomført et lite strukturert intervju/samtale av utforskende karakter der vi 

har hatt to hovedspørsmål: 

1) Hva mener du er viktig når du skal vurdere om en person er i selvmordsfare? 

2) Hva tror du virker inn på vurderingen?  

Det har også vært nødvendig å stille utdypningsspørsmål til de enkelte svarene 

underveis i samtalen. Til slutt har vi stilt samme fordypningsspørsmålet til alle:  

3) Er det andre ting du syns er viktig i denne forbindelse?   

Vi har snakket med personer fra somatisk sykehus, psykisk helsevern og kommunal 

helsetjeneste som foretar vurdering av selvmordsfare, og disse har utdanning som lege, 

psykolog, psykiatrisk sykepleier eller sosionom og jobber med voksne.  

Vi har notert svar i stikkordsform og vil bruke dette som eksempler i forhold til 

litteraturstudiene vi har gjort. På forhånd har vi sortert svarene i tre grupper: kunnskap, 

erfaring og arbeidsbetingelser. Vi har ikke sett på yrkestilhørighet under sorteringen, da 

dette ikke blir vektlagt i oppgaven. Vi har snakket med 15 personer. 



Oppgaven vil i stor grad være basert på litteraturstudier og forelesningsnotater. I tillegg 

til samtalene vi har hatt, vil vi også bruke eksempler fra egen erfaring med denne type 

problematikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. FORSKJELLIGE TILNÆRMINGSMÅTER. 

 

Vi vil her presentere noen forskjellige filosofiske og psykologiske teorier. Det er viktig 

å være bevisste på hvilke teoretiske referanserammer vi har.  
 

3.1 En eksistensiell ramme 

 

Fra et eksistensielt synspunkt er mennesket selv ansvarlig for sine handlinger. Sartre 

sier det så sterkt som at mennesket er dømt til frihet. Lingås mener at dette 

menneskesynet forener to motsetninger og sier: 

- at mennesket er et sosialt og avhengig vesen (dømt) 
- at mennesket er fritt til å treffe valg omkring sine handlinger og sin atferd, 

det vil si at vi på en gang er produkter og produsenter av omgivelsene våre. 
(Lingås, 1992) 

 

Sartre sier videre at denne friheten må forstås eksistensielt. Uansett hvor mye du har av 

pålegg og fordringer, er det likevel ditt eget valg hva du gjør enten på grunn av eller på 

tross av utenforliggende årsaker, og det må du stå ansvarlig for som valg, for bare du 

alene kan gjøre disse. Siden det er tilnærmelsesvis umulig å slippe unna valg, kan det 

ses på som en er dømt til denne friheten. Friheten betyr også at vi har muligheten til å 

forplikte oss moralsk, altså velge å la oss binde av visse moralske normer; da er vi 

moralsk forpliktet. Vi må stå inne for de valg vi gjør, og det er viktigere at vi velger enn 

hva vi velger.  

 

Søren Kierkegaard snakker om moralsk ansvar for sine handlinger. I denne 

eksistensialismen ligger at når et menneske har utviklet sin evne til å styre omgivelsene 

heller enn å bli styrt av dem, har det en fri vilje til å velge. Han mener at den frie viljen 

er størst hos dem som når de høyeste etiske og religiøse stadiene i sin utvikling. Deres 

vilje vil da være opphøyet i Guds styrende prinsipper, og da blir ansvaret enda større 

både innenfor Gud og mennesker.( Lingås 1992). Kierkegaard påpeker at ved depresjon 

føler en seg lenger unna Gud. Begrepet gudsforlatt kan beskrive dette fenomen, der en 

føler seg forlatt både av mennesker og Gud. 

 

 



Psykoterapeuter fokuserer ofte på betydningsfulle hendelser i pasienters liv som har 

vekket dødsangst og andre vanskelige følelser som håpløshet, ensomhet og desperasjon 

når selvmordsfare skal vurderes. Generell dødsangst fører ofte til at pasienten blir mer 

avhengig av defensiv atferd. Denne angsten kan inkludere økende benektning hvor en 

tar i bruk mer avhengige mønstre fra tidligere stadier i livet og eksistensiell skyld 

relatert til regresjon. Alt dette samsvarer med økt selvmordsfare. ( Firestone 1997). 

 

I en vurderingssamtale spør en eksistensiell terapeut en pasient om positive og negative 

opplevelser ved dennes liv som kan ha fremskyndet utagering av selvdestruktivitet eller 

selvmordsatferd.  Det er derfor svært viktig når det nærmer seg behandlingsslutt å ta 

opp sistnevnte.  Det er ellers fare for at pasientens reaksjoner på forbedring og avskjed 

med terapeuten kan reflektere en symbolsk betydning på avslutning, altså en påminnelse 

om den ultimale separasjon fra selv og viktige andre ved å dø. (Firestone 1997). Dette 

stiller store krav til at terapeuten er bevisst på dette, og tar hensyn til hvordan pasienten 

føler. 

 

3.2 En psykodynamisk tilnærming 

 

En psykodynamisk forståelse av en suicidal pasient må forståes på bakgrunn av tidlige 

opplevelser. Det tas utgangspunkt i å finne ut årsaken til at vedkommende ønsker å ta 

sitt eget liv, idet selve begrepet psykodynamisk viser til de psykiske kreftene som ligger 

bak og påvirker opplevelser og handling hos en person. Disse psykiske kreftene er i stor 

grad ubevisst og må sees på i forhold til tidligere opplevelser og personens 

utviklingshistorie. Denne type tilnærming har fokus på å gjøre det ubevisste bevisst. En 

slik måte å tenke på har hatt stor betydning for forsøk på å finne ut hva som gjør at noen 

ønsker å dø. Litman har forsøkt å finne ut om pasienten har hatt tap eller redsel for tap 

som har vært så alvorlig at det har truet selvbildet og dermed er verdt å dø for (Firestone 

1997). I denne tilnærmingsmåten er viktige fenomener som overføring/motoverføring 

sentral. 

 

 

 



3.3 Kognitiv forståelse 

  

I kognitiv forståelse av selvmord legges det vekt på hvordan uhensiktsmessige 

tankeprosesser hemmer problemløsning hos selvmordsnære personer. I disse prosessene 

forekommer feilpersepsjon, feiltolkninger og derav feilaktive slutninger, som igjen fører 

til mangelfull eller svekket problemløsning. Dette vil så øke følelsen av håpløshet og 

pessimisme hos pasienten. (van Heeringen  2002). 

  

Kognitiv tilnærming i behandling av selvmordsatferd er konkret og praktisk. Den tar 

sikte på å endre fastlåste tankeprosesser. Den kognitive terapien tar utgangspunkt i 

pasientens kognisjon og hvorledes negative opplevelser og følelser ikke nødvendigvis er 

knyttet til dårlige opplevelser, men kan være kognitive fortolkninger som pasienten 

gjør. Ved kognitiv terapi prøver en først å utfordre prosesser som ligger bak følelser og 

handlinger for deretter å endre dem. Siktemålet er at pasienten skal utvikle fleksible 

fortolkninger av hendelser og dermed utvikle alternative følelser og handlinger. I denne 

sammenheng betyr det at pasientens tankemønster kan gi flere alternative 

handlingsmuligheter, ikke bare selvmordshandlinger. Ved enkelte situasjoner dukker 

samme tanke opp og gir samme forestillinger og følelser – disse blir kalt ”automatiske ” 

tanker. Det er disse automatiske tankene pasienten prøver å få tak i for deretter å endre 

dem når de fungerer uhensiktsmessig. Etter hvert ser han/hun selv at disse tankene er 

koblet til tidligere opplevelser (Heeringen 2002, Beskow 2000). 

 

Suicidologen Edwin Shneidman vektlegger kognitiv teori som bakgrunn i sin forståelse 

av selvmord, der innskrenket tenkning, sterk håpløshet og hjelpeløshet og uutholdelig 

psykisk smerte preger den selvmordstruedes tanker og følelser. Slik ser den 

selvmordstruede selvmord som den eneste mulighet for å slippe unna sine 

vanskeligheter.  

  

Aaron Beck påpekte den kognitive triade karakterisert ved pasientens negative syn på 

seg selv, sin nåværende situasjon og framtiden. Både håpløshetsfølelsen knyttet til et 

pessimistisk syn på framtiden og et negativt selvbilde er framtredende i forståelsen av 

selvmordsatferd. (Beck i Maris et al 1992).  



 

Et behandlingsopplegg som Marsha M. Lineham har utviklet er DBT – Dialectical 

Behaviour Therapy. DBT brukes til behandling av kronisk suicidale pasienter, de fleste 

med borderline personlighetsforstyrrelse. Dette er en kognitiv adferdsterapeutisk 

tilnærming der bekreftelse og utfordring vektlegges i forhold til læring og 

ferdighetstrening. Dette er et langvarig opplegg med både individuell behandling og 

gruppebehandling, og pasienten har muligheten å nå en behandler ved akutte 

krisesituasjoner. Undersøkelser har vist gode behandlingsresultater i forhold til å øke 

stresstoleransen og bedre evnen til problemløsning og affektkontroll, som igjen vil 

redusere faren for selvdestruktiv atferd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. VURDERINGSSAMTALEN. 

 

Våre holdninger til selvmord og selvmordsforsøk er svært viktig og vil virke inn på 

hvordan vurderingen blir. Dette er et viktig tema og vil bli viet oppmerksomhet senere i 

oppgaven. Hensikten med en vurderingssamtale er å vurdere selvmordsrisiko. 

 

4.1 Viktige momenter i samtalen 

 

Det er flere forutsetninger som må være tilstede for å gjøre en vurdering:   

Rammen rundt samtalen er viktig for å oppnå kontakt. Det er lite sannsynlig at et 

menneske i dyp krise kan åpne seg dersom det ikke er satt av tid og rom for han/henne. 

Samtalen skal foregå uforstyrret. Personer i selvmordskrise er ofte deprimerte og har lav 

selvfølelse og selvtillit. Det blir da viktig at vi som vurderer viser respekt og følsomhet 

for pasientens situasjon (Mehlum 2000). 

 

Personer i risiko bør undersøkes så snart som mulig for, etter at vi har fanget opp 

faresignaler, å vurdere alvorlighet og behov for tiltak. For å vurdere alvorlighet må vi få 

kjennskap til i hvor stor grad forsøket var planlagt. En godt planlagt handling indikerer 

stor grad av alvorlighet. Spørsmål vi må ha svar på er pasientens forberedelser til 

forsøket og om han/hun kjente godt nok til om metoden var tilstrekkelig til å ta sitt liv. 

Tilsynelatende uskyldige metoder kan være svært alvorlig forsøk.  

 

For å kunne si noe om fare for gjentagelse må vi kjenne til pasientens tidligere liv. Ofte 

har pasientens opplevd tap. Mennesker reagerer ulikt på tap og vi må derfor få tak i 

pasientens opplevelse av tapet og den psykiske smerte og mangel på håp som han/hun 

formidler. 

 

Det er viktig å få oversikt over pasientens egne ressurser og hvilke støtteapparat 

han/hun har. Vi må altså få tak i pasientens indre og ytre ressurser. De indre ressurser er 

pasientens tidligere mestring og hvordan han/hun ser ut til å klare seg i vanskelige 

situasjoner, og de ytre ressurser er pasientens kontakt med nettverket. Mange som er 

helt alene uten nettverk er mindre beskyttet mot selvmord, så det blir viktig å finne ut 



om han/hun har personer som de stoler på. Ofte må vi ha pasientens godkjenning for å 

kontakte pårørende eller behandlere for å få ytterligere kjennskap til liv og helsetilstand. 

Vi vet at personer som har gjort et tidligere selvmordsforsøk eller har opplevd et 

selvmord i nær familie eller vennekrets har en forhøyet risiko. Tidligere 

selvmordsforsøk er – i tillegg til rusmisbruk og psykisk lidelse - en viktig prediktor for 

nye forsøk. 

 

Vi må kjenne til de vanlige risikofaktorene slik at vi lettere kan vurdere. Statens 

helsetilsyn har valgt å spre kurset ”førstehjelp ved selvmordsfare” til hele landet. Kurset 

vektlegger kunnskap, ferdigheter og tverrfaglig samarbeid og hvor faktorene aktuell 

selvmordsplan, tidligere selvmordsatferd og ressurser inngår som hjelpemiddel for 

personer som først kommer i kontakt med denne gruppen. Disse personene er viktige 

for å yte førstehjelp og kan sannsynligvis redde mennesker fra selvmord/-forsøk.  

 

Ofte har pasienten både et ønske om å dø og å leve. Ambivalensen hos en 

selvmordstruet person er viet stor betydning. Det er denne tvilen vi må få tak i og bruke 

i samtalen. Vi kan hjelpe pasienten til å se framover mot det livsopprettholdende 

innholdet i livet, uten å bagatellisere ønsket om å dø (Silvola et al 2003). For å få til det 

må vi hele tiden balansere mellom de to ønskene uten å pådytte dem våre oppfatninger 

eller holdninger. For å få en grundig forståelse for situasjonen og hvilke vanskeligheter 

pasienten sliter med, er det nyttig å få tak i hva som skjedde de siste døgnene før 

hendelsen.  

 

Det er særs viktig å spørre pasienten direkte om selvmord; om dette oppfattes som en 

løsning, hvor selvmordstruet han/hun føler seg, om det finnes en plan og når det skal 

skje. Dette kan være vanskelig å spørre om da det kan vekke frykt hos behandler. Men 

ved å åpne for å snakke om tanker og planer vil pasienten føle seg forstått (Silvola et al 

2003, Firestone 1997).  

 

Vi må samle tilstrekkelig informasjon om pasienten før vi kan si noe om hvor stor 

selvmordsfaren er og hvilke behandlingsbehov han/hun har. Hvis vurderingen tilsier at 

risikoen er lav eller middels, kan pasienten ofte selv være med å legge planer for hva 



som er nødvendig av hjelp. Hvis pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre, må 

nødvendig sikkerhetstiltak – som innleggelse i psykiatrisk avdeling - foretas straks 

(Firestone 1997, Psykisk helsevernloven 2001). For alle er det viktig å sikre oppfølging 

over tid og vite hvor de kan få hjelp dersom selvmordsimpulser igjen dukker opp. 

 

Selvmordfare er ikke et statisk fenomen, men kan endres. Det er derfor nødvendig å vite 

at det kan være vanskelig med sikkerhet å si om akutt selvmordfare er tilstede eller ikke. 

Akkurat det er en viktig kunnskap og kan bidra til å gjøre oss ekstra oppmerksomme og 

lyttende til pasientens egne ord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PSYKISKE LIDELSER OG RUSMISBRUK 
  

 

En viktig risiko for selvmordsadferd er psykisk lidelse. Oftest forekommende 

risikofaktorer er depresjon, rusmisbruk og personlighetspatologi. Selvmordsraten ved 

schizofreni er langt høyere enn i befolkningen for øvrig og ca 10 % av alle schizofrene 

tar livet sitt (DeHert et Peuskens i Hawton et Heeringen 2002). Mange psykologiske 

autopsistudier har vist at mellom 80 og 100 % av de som tar livet sitt har minst en 

psykisk lidelse på dødstidspunktet (Forelesning Walby 2002).   

 

Firestone sier at man alltid bør foreta en vurdering på pasientens mentale tilstand – 

hvordan han/hun framstår, stemningsleie, egen innsikt, tankeprosesser og om det er 

hallusinasjoner tilstede (Firestone 1997) 

 

De vanligste psykiske lidelser knyttet til selvmordsadferd er som nevnt depresjon og 

personlighetsforstyrrelser. I tillegg er rusmisbruk relatert til økt selvmordsfare. For å 

anslå grad av depresjon kan ulike depresjonsskalaer brukes (eks. MADRS), og ved 

mistanke om rusmisbruk finnes enkle skjema som vil gi svar på om det er et problem. 

CAGE skjema kan benyttes som et godt hjelpemiddel til å vurdere grad av 

alkoholmisbruk. Skjemaer kan være gode hjelpemidler men kan ikke alene brukes til å 

vurdere selvmordsfare.  

   

Personlighetspatologi – spesielt emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse – bør vi 

være spesielt oppmerksomme på. Selvmordsrisikoen er ekstrem høy hos disse, da de 

ofte også har et alkohol- eller stoffproblem og i perioder er alvorlig deprimerte. De vil 

da ha en kombinasjon av tre lidelser som i utgangspunktet gir høy selvmordsrisiko 

(Mehlum 1999). 

 
5.1 Depresjon 
 

 

I forskning finner vi at en av de vanligste risikofaktorer er depresjon, og vi vil se noe på 

hva de vanligste kjennetegn er, siden det er viktig å kunne få dette fram når en vurderer.  



I diagnoselista ICD-10 (2000) står depresjoner under affektive lidelser, og er gradert 

etter alvorlighetsgrad og hvordan depresjonen arter seg. Affektive lidelser, eller 

stemningslidelser, kjennetegnes ved at det er så pass stor stemningsforandring at det går 

ut over det som betraktes som vanlige reaksjoner på en situasjon, og på den måten går ut 

over personens normale funksjon. De vanlige symptomene ved depresjoner er i tillegg 

til senket stemningsleie, nedsatt konsentrasjon og hukommelse og initiativ til aktivitet, 

redusert evne til å føle glede og i forskjellig grad mindre påvirket av omgivelsene. Det 

er ofte en følelse av verdiløshet og skyld, og mange får søvnforstyrrelser og nedsatt 

appetitt. Noen av disse personene har også suicidale tanker og/eller planer.  Det er også 

en del kroppslige symptomer som kan være tilstede som for eksempel muskel-

/skjelettplager, hodepine, fordøyelsesplager m.m. Ved enkelte alvorlige tilstander kan 

pasienten være psykotisk. Hos eldre ser vi også at de kan bli forvirret, og depresjon kan 

forveksles med demens. I de senere årene har en også blitt mer oppmerksom på at 

depresjon kan arte seg forskjellig hos menn og kvinner, og at uro og 

irritabilitet/aggresjon er oftere tilstede hos menn. Det er også ofte at de sett utenfra er 

velfungerende i jobb og virker vanlig i forhold til initiativ. For det fleste går følelsen av 

håpløshet igjen. 

 

Depresjon kan stå alene som ovenfor beskrevet, eller opptre sammen med mer alvorlige 

sinnslidelser som manisk-depressive lidelser og schizofreni. Er depresjonen dyp, kan 

det øke selvmordsfaren.  Depresjon som komorbiditet i denne pasientgruppen må taes 

like alvorlig som når den står alene. 

 

Man bør også være oppmerksom på at suicidfare kan være tilstede til tross for et bra 

stemningsleie. Antidepressiv medikamentell behandling kan gi økt initiativ i startfasen 

til å gjennomføre et selvmord/-forsøk. Også lettelsen over at man har bestemt seg for å 

ta livet sitt kan gi godt stemningsleie. 

  

Det er viktig å tenke at alle psykiske og somatiske lidelser påvirker en persons 

stemningsleie i større eller mindre grad, og at en derfor alltid er åpen for at det kan være 

en depresjon tilstede. Suicidalfaren er stor ved alvorlige depresjoner. 

 



 

 

5.2 Personlighetsforstyrrelser 

 

Personlighetsforstyrrelser preges av avvik i personlighetstrekk som gir reaksjoner som 

oppfattes som vanskelig å håndtere fra det sosiale nettverk o.a. fordi de skiller seg fra 

det som er mest vanlig og akseptert. I ICD-10 (2000) står det at ”Denne kategorien 

inkluderer en rekke tilstander og atferdsmønstre som er vedvarende og synes å uttrykke 

individets typiske livsstil og måte å forholde seg til andre på.”  Videre står det at ”de 

representerer ekstreme eller betydningsfulle avvik fra hvordan et gjennomsnittsindivid i 

en gitt kultur sanser, tenker, føler og, i særlig grad forholder seg til andre. Slike 

atferdsmønstre er i regelen stabile og omfatter mange atferdsmessige og psykologiske 

funksjoner. De er ofte, men ikke alltid, forbundet med varierende grader av subjektivt 

ubehag og svikt i sosiale ferdigheter.” Personer som sliter med problemer fordi de 

fungerer dårlig personlighetsmessig, kan ofte ha det vanskelig og blir nedfor og får 

suicidale tanker.  Det blir skilt mellom typer personlighetsforstyrrelse. Emosjonell 

ustabil personlighetsforstyrrelse (Diagnose F60.3), som inkluderer borderline 

personlighetsforstyrrelser, har ofte suicidale tanker og ønsker om selvskading. Disse har 

lett for å handle impulsivt, har dårlig impulskontroll og kan ha sterke følelelsesutbrudd, 

ha kranglete oppførsel som fører til konflikter og føler seg lett krenket.  De har lavt 

selvbilde og ofte tomhetsfølelse, er selvdestruktive og kan lett true med å ta livet sitt. De 

skader seg ofte. (Mehlum 1999). Borderline personlighetsfortyrrelser er tradisjonelt 

assosiert med ikke-fatale selvmordsforsøk., men det er økende belegg for at 

gjennomførte selvmord også er vanlig hos denne pasientgruppa. Flere studier 

konkluderer med at alt i alt viser det seg at det kan være like stor risiko hos denne 

gruppe for selvmord og selvmordsforsøk som hos alvorlige depresjoner og schizofreni 

(Lineham i Hawton and Heeringen 2002). Kunnskap om personlighetsforstyrrelser er 

viktig når en skal vurdere selvmordsfare, fordi en kan bli utsatt for kritikk og lett gå i 

forsvar i møte med denne pasientgruppa. Derfor er det viktig å være klar over egne 

reaksjoner og forsvar, da en ofte blir konfrontert med suicidalitetens forskjellige 

aspekter. Behandleren kan lett bli utsatt for pasientens primitive forsvar, og noe av det 



vanskeligste og tyngste og håndtere er projektiv identifikasjon og splitting. Disse 

reaksjonene vil vi komme tilbake til under reaksjoner hos behandler. 

 

5.3 Rus 

 
Sammenheng mellom selvmordsatferd og rus har vært kjent siden studier så tidlig som 

på 1800 – tallet viste en høy forekomst av selvmord hos alkoholmisbrukere(Rossow 

2001). 

 

I de senere år har rusproblemer utover alkoholmisbruk økt kraftig i den vestlige verden. 

Det er funnet rusmisbruk ved 25–55 % av alle selvmord, og det er den nest hyppigste 

prediktor for selvmord. Mellom 30 og 50 % er alkoholpåvirket når de gjør forsøket. 

(Hawton 2002, Rossow 2001). Under rus blir bevisstheten sløret, og den kritiske sansen 

og vansker med å ta andre avgjørelser er svekket. Dette kan også forklares ved at man 

tar alkohol for å få mot til avslutte livet. I WHO–undersøkelsen av parasuicid fra 

Trondheim var imidlertid omtrent 20 % av kvinnene og 40 % av mennene 

alkoholmisbrukere, 40 % var medikament misbrukere og 4 % av kvinnene og 7 % av 

mennene narkomane (Hjelmeland i Mehlum 1999). 

 

Sammenhengen mellom rusmisbruk og selvmordsatferd er sammensatt, men kan - 

ifølge Rossow (2001) - sees på slik når det gjelder forekomst og sammenheng: 

 

- Det er større risiko for selvmord eller selvmordsforsøk blant rusmisbrukere 

 

Det kan være vanskelig å få tak i om en person er rusmisbruker. Det er imidlertid lettere 

å få tak i stoffmisbruk enn alkoholmisbruk, da alkohol er mer integrert og akseptert i 

samfunnet. Det viser seg at alkoholmisbrukere har 15 ganger høyere risiko for 

selvmordsforsøk og har en selvmordsdødelighet som er 5 til 7 ganger høyere enn 

befolkningen ellers. Narkotikamisbrukere har en enda større risiko for å ta livet sitt; 

overdødeligheten er 20 til 30. Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene hos 

narkomane. 

 

 



- Det er sammenheng mellom selvmord, selvmordsforsøk og rusmisbruk. 

 

Et lengre rusmisbruk gir økt sårbarhet for selvmordsatferd. Ofte er sosiale nettverk 

ødelagt, arbeidsevnen redusert, egen ivaretakelse er dårlig og gir helseproblemer. 

Omtrent en tredjedel av selvmord i denne gruppen har opplevd tap – i personlige 

forhold eller annet. Det er ofte underliggende psykisk lidelse så som depresjon og angst, 

personlighetsforstyrrelse, dårlig selvbilde, vanskelig oppvekst. Alt dette utgjør en 

sårbarhetsfaktor for utvikling av misbruk og selvdestruktiv atferd (Rossow 2001). 

 

I de senere år er det blitt mer og mer vanlig at personer med psykotiske lidelser også har 

rusproblemer – såkalte dobbeldiagnoser. Halvparten av de som kommer til behandling 

for en psykose har et rusproblem. Disse pasientene er en stor utfordring fordi 

sykdomsbildet kan være likt og derfor vanskelig å skille hva som er det egentlige 

problemet. Det er viktig at de får et tilbud som de kan forholde seg til, da begge 

lidelsene er langvarige og pasientene trenger kontinuitet og stabilitet. Det er viktig at de 

ikke faller mellom to stoler når det gjelder behandling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. KUNNSKAP OG ERFARING 

 

Når vi møter selvmordstruede mennesker utfordrer det oss både faglig og personlig. Det 

er derfor nødvendig, slik vi tidligere har nevnt, å ha spesifikk kunnskap om temaet. Det 

forventes at personer som arbeider i helsesektoren kontroller følelsene sine. Denne 

ferdigheten kan trenes opp ved klinisk erfaring, som oppsummeres i et personlig 

kjennskap til temaet. Vi påvirkes likevel av pasienten og av opplevelser i eget liv, og vil 

derfor oppleve reaksjoner hos oss selv og pasient som er knyttet til temaet.  

 

6.1 Teoretisk kunnskap og erfaring 

 

For å kunne redusere antall selvmord og for at behandling og oppfølging skal bli bedre 

må helsepersonell og andre ha relevant kunnskap og erfaring om selvmordsproblemet.  

Med relevant kunnskap menes mer enn den generelle viten man har om problemet. 

Problemet dukker opp mange steder i samfunnet, og en del har etter hvert fått generell 

kunnskap om at dette kan være alvorlig for et menneske. Når kontakten blir tatt mot 

helsevesen, fordrers det mer spesifikk kunnskap for å kunne foreta en god vurdering. 

Det innebærer at generelle kommunikasjonsferdigheter selvfølgelig må være tilstede, 

men også mer spesifikk kunnskap om selvmordfare.  

  

Skal vi foreta vurderinger, må vi kjenne til vanlige risikofaktorer. Rudd orienterer også 

om bruk av varselsignal i en vurdering, da det kan si oss noe om den umiddelbare faren 

for selvmord. Varselsignal kan være en umiddelbar plan eller anskaffelse av våpen hos 

en person som er deprimert og ruser seg. Når dette er ledsaget av håpløshetsfølelse, er 

dette et sterkt varselsignal. Man må altså involvere seg i hver enkel person for å få tak i 

dem. Rudd sier at risikofaktorer er populasjonsavhengige, mens varselsignal kan brukes 

individuelt. Sistnevnte er derfor anvendelige i en vurderingssituasjon.  Mens 

risikofaktorene sier oss noe om risiko over tid, vil varselsignaler kunne anslå den 

umiddelbare fare for selvmord (Rudd 2003).  

 

 



Ulike typer intervju og skjemaer kan være gode hjelpemidler som bidrar til at vi får med 

opplysninger som kan være viktige.  Forskjellige instrumenter som kan brukes er 

MADRS (som tidligere er beskrevet) og Beck Depression Inventory (BDI) - som brukes 

for å vurdere grad av depresjon. Bech Suicide Scale(BSS) der en får tak i 

selvmordstanker. Bech Hopelessness Scale(BHS) for å vurdere graden av pessimisme, 

negativt syn på framtiden og pasientens håpløshetsfølelse og Suicide Intention 

Scale(SIS) som kan si noe om intensjonen ved forsøket. 

 

Man må også kjenne til at organiske lidelser kan gi symptomer på depresjon og i noen 

tilfeller psykotiske gjennombrudd. Ved plutselige endringer av personlighet skal det 

alltid gjøres undersøkelser for å utelukke organiske lidelser. 

 

Som vi innledet med, påvirkes vi av både pasientens og egne opplevelser. For å gjøre en 

god vurdering trengs derfor erfaring i en vurderingssituasjon. Filosofen Hans 

Skjervheim sier at en må engasjere seg i det andre mennesket, samtidig som man 

objektiverer og konstaterer. Med det mener han at vi må være både deltager og tilskuer 

sammen med den andre, altså vise innlevelse, oppriktighet og la oss engasjere, samtidig 

som vi ser ting utenfra. En trenger en distinksjon mellom å la seg engasjere/delta og å 

konstatere. Men en kan prinsipielt ikke objektivere seg selv. En god dialog er derfor 

viktig og den blir bare god dersom man er to likeverdige i den. Vi mener at alt dette 

trengs i en vurdering. Han skiller på to former for overtalingskunst – det å overtale og 

det å overtyde. Overtale er å få personen dit en selv er, i sin egen forståelse av 

situasjonen, mens overtyding er å framelske innsikt hos personen. Begge deler er å 

påvirke andre. Å overtale forutsetter et subjekt/objekt – forhold, som han kaller for et 

herre/knekt- forhold. Han sier videre at ”den som mest raffinert objektiverer den andre 

er herre”. Å overtyde er på den andre siden et subjekt/subjekt - forhold, et jeg/du – 

forhold (Skjervheim i Dale 1997). 

 

Det er lett å komme inn i et herre-knekt forhold når en skal gjøre en vurdering om en 

person ønsker å ta sitt eget liv, da mye kan stå på spill hvis man blir usikker. Vi har også 

vårt rammeverk og lovverk som påbyr oss å ta ansvar – være herre – og som kan gjøre 

situasjoner vanskelige for både pasient og behandler. 



 

Når det gjelder opplæring i klinisk vurdering av selvmordsforsøkere, har dette vært 

svært mangelfullt og nesten helt fraværende ved norske somatiske sykehus de siste tre 

årene (Mork et al 2001). Det finnes flere studier som bekrefter sammenheng mellom 

mangel på kompetanse og negative holdninger til parasuicidpasienter. Det er viktig å ha 

både teoretisk og praktisk erfaring når en behandler disse pasientene.  

 

I en vurdering tar en i bruk både kunnskap og personlig erfaring. Selv om vi har god 

kunnskap innen suicidologi, må vi likevel alltid lytte til hva en person sier og vurdere på 

bakgrunn av det. Teoretisk kunnskap må ikke utelukke vår intuisjon, innlevelse og 

empati med den selvmordstruede. Vi må bruke vårt skjønn og nærme oss ”det 

udefinerte og intuitive ved samme pasient” (Mehlum 1999).  

 

Jørstad snakker om personlige egenskaper som ikke uten videre kan læres, som 

modenhet, følsomhet, trygghet og empati. Egenskaper som disse er noe en ikke kan 

utdannes til. Peters skriver at en kan være kunnskapsrik, men allikevel ikke utdannet.  

En kan si mye om sitt fag, men ”ser ikke sammenhengen med andre ting og dens plass i 

et helhetlig livsmønster”. Skal en oppnå en bedre utdannelse bør en stille seg spørsmålet 

om en er utdannede mennesker, for å undersøke sin begrensning i faget (Peters i Dale 

1997). Å være profesjonell er å tåle usikkerhet, balansere mellom nærhet og distanse, 

sette grenser, være tolerant, vise tålmodighet og forstå og tåle samspillet mellom 

overføring og motoverføring. En kan oftest ikke kjenne til overføringene i situasjonen, 

men kan se dem etter hvert (Jørstad i Mehlum 1999). 

  

Den vanskeligste erfaring er når en mister en pasient i selvmord. Undersøkelser viser at 

praksis endres etter dette. En blir mer sensitiv overfor pasientens utrykk, tar mer 

kliniske notater, blir mer konservativ og mer pågående for å finne en adekvat 

oppfølging av pasienten. En tenderer også mot å søke second opinion. Ingen annen 

erfaring skaper dog så mye angst og følelsesmessig kaos hos behandler (Menninger 

1991). 

 

 



6.2 Refleksjon og veiledning 

 

Hensikten med veiledning er økt selvstendighet, evne til forandring og å utvikle ny 

kunnskap. En grunnleggende forutsetning for å kunne gjøre en god vurdering er jevnlig 

veiledning og refleksjon. Ved å reflektere over situasjonen gis det anledning til å tre 

tilbake for å tenke over både seg selv og hva en gjør. En kan dermed få både en 

bekreftelse på egen opplevelse og en utvidet forståelse av situasjonen. Refleksjon gir 

mulighet til oversikt, hvis en ikke er for opptatt av handlingen Men det som er blitt gjort 

må komme fram, fordi det trengs en konfrontasjon der handlingene blir speilet. Etter 

hvert vil dette gi ettertanke og ro, og over tid vil det skape innlevelse og distanse til 

situasjonene (Molander 1996). 

Ved å reflektere over en situasjon ber en om bekreftelse på hva en gjør. Denne 

åpenheten forandrer innsikt og fremmer forståelse. I veiledning utvikles evne til 

refleksjon og forståelse av hvilke forpliktelser en har.  En kommer i kontakt med 

moralsk ansvar som påvirker selvfølelsen og muliggjør opprettholdelse av 

integriteten (Severinsson 2003). Høy arbeidsbyrde og liten kontroll over arbeidet 

hindrer refleksjon. Dette kan føre til følelse av å komme til kort og er faktorer som 

ligger til grunn for utbrenthet (Severinsson 2003). 

 
6.3 Reaksjoner hos behandler 

 

Temaet selvmord vekker mange vanskelige reaksjoner som behandler må forholde seg 

til. Det er viktig å ha kjennskap til hvor mye en selv klarer, fordi problematikken 

utfordrer problemer i vårt eget liv. Cullberg stiller følgende spørsmål: 

 

”Hvor mye suicidfantasier har jeg selv? Hvor mye redsel for døden, for sykdom, 
for svakhet og for å bli forlatt skjuler jeg bak en optimistisk holdning overfor 
pasienten? Min egen terapeutfunksjon – i hvilken grad er den et forsøk på å stå 
på den sterke og aktive siden i livet? I hvilken grad flykter jeg fra mine egne 
nevrotiske og eksistensielle problemer i livet ved å arbeide med pasienter? Og, i 
sammenheng med dette, i hvilken grad hindrer jeg pasientene i å ta opp og se på 
sine livs- og dødsproblemer når jeg tidlig griper inn og forsøker å overbevise 
dem om livets verdi, eller motsatt ved ikke å berøre selvmordsproblematikken i 
det hele tatt? Er døden og selvmord et tabu for meg?”(Cullberg 1999, s.459). 

 



Shea sier at det mest kritiske i en vurdering er gjort allerede før det første ordet er sagt 

og forklarer det med at ubevisste holdninger og tegn til moralisering vil vise seg fra 

behandler til pasient gjennom tonefall, måte å spørre på og gjennom kroppsspråket. Å 

spørre seg selv eller andre nære om selvmordstanker kan gi en pekepinn på om temaet 

er tabu for en selv (Shea 1999). 

 

Dersom vi oppdager alvorlige selvmordstanker og -planer så har vi allerede laget arbeid 

for oss selv ved at det er en rekke ting vi må ta hånd om for å ivareta pasienten på en 

god måte. Ønsket om å unngå dette arbeidet kan dukke opp i forkledning av ikke å 

spørre før på slutten av samtalen, gjøre vurderingen hurtig eller spørre på en måte som 

reduserer pasientens mulighet til å dele sine tanker. Dette fordi vi vet at vurderingen 

kanskje vil ta lengre tid dersom det dukker opp selvmordsplaner, vi kan risikere 

usikkerhet om pasienten er selvmordstruet og må kanskje søke støtte hos kollegaer eller 

hos familiemedlemmer.  Det vil kunne øke arbeidsmengden vår ved at vi må sørge for 

mer oppfølging - enten fra oss selv eller ved å skaffe annen hjelp til han/henne. 

 

En pasient som har alvorlige selvmordstanker utgjør straks en potensiell stressor for 

behandler både på jobb og etterpå. Derfor kan behandler ønske at pasienten ikke er 

suicidal, ikke bare for pasientens del, men like mye for sin egen del. Dermed kan 

behandler spørre på en ledende måte slik at svaret blir nei. Starter man med en negativ 

spørsmålstilling vil en også oftest få et negativt svar. For eksempel ved å si: Du har vel 

ikke tenkt å ta livet ditt? Et slikt ledende spørsmål kan indikere at behandler er 

dømmende til slike handlinger og ubevisst ønsker et avkreftende svar. 

 

Andre følelser kan på grunn av fagpersonens blinde flekker, komplisere vurderingen 

ved at en for eksempel blir irritert på den som utrykker selvmordstanker eller - planer. 

Pasienter som er kronisk suicidal og ofte kommer tilbake til behandlingsapparatet med 

nye kriser, kan skape frustrasjon og føles som en slitasje. Det kan gi seg utslag i en 

overreaksjon når en vurderer slik at en enten blir for konservativ og/eller opplever 

aversjon mot hele problematikken. Ubehaget ved å arbeide med selvmordstema, er at 

det kan initiere følelser som irritasjon, avvisning og oppgitthet.  Det er velkjent at 

behandler møter problemer hos borderline personlighetsforstyrrelse mer enn hos 



deprimerte. Men dersom vi vet at det er pasientens følelser som overføres til behandler 

så vil vi kunne bruke disse til å forstå pasienten. 

 

Som mennesker vil vi i varierende grad være utsatt for å bli deprimerte eller få egne 

selvmordstanker. Dette er et tema som bør komme opp i veiledning (Shea 1999). Selv 

om det er kjent at det er en økning i depresjon, stoffmisbruk og selvmord også blant 

helsearbeidere, er dette viet liten oppmerksomhet. Dersom selvmordstanker kommer 

fram hos behandler, må enten kontakten avsluttes og behandler søke hjelp straks, eller 

få veiledning. I motsatt fall kan det bli vanskelig å skille pasientens og egne problemer 

(Shea 1999). 

 

6.3.1 Projektiv identifisering 

 

En primitiv forsvarsmekanisme som alltid vekker sterke reaksjoner hos behandler er 

projektiv identifisering. Når egne følelser eller deler av egen psykisk struktur plasseres 

ut på en annen person, er dette en primitiv forsvarsmekanisme og kalles for projektiv 

identifikasjon. Det ligger i denne mekanismens natur at det må være minst to personer 

tilstede. Det er som regel negative og/eller uakseptable deler av egen personlighet som 

blir overført, men ikke nødvendigvis. En ser også positive sider når en pasient 

idylliserer sin behandler. Den som overfører eller projiserer, vil ved lokking, tvinging 

eller definerende væremåte forsøke å få en annen person til å være slik at det passer 

med innholdet i det som blir overført. Dette er mer eller mindre bevisst (Evang 1998). 

Et eksempel kan være at en pasient kan ”invitere” en behandler til å være fiendtlig, og 

dette kan behandleren merke. Pasienten vil oppfatte behandleren som fiendtlig selv om 

han ikke er det, fordi pasienten jo kjenner aggresjonen. Til tross for dette ønsker som 

regel pasienten å opprettholde kontakten, noe som ikke er vanlig når en føler 

fiendtlighet mot seg. Ved å projisere på andre, slipper man altså å oppleve og ta inn i 

seg uønskete affekter. 

 

 

 

 



  6.3.2 Splitting 

 

Splitting er, når det forekommer i tidlig barndom, normalt, men hos voksne er det en 

primitiv forsvarsmekanisme. Det innebærer at motsatt rettete følelsesmessige tilstander 

holdes atskilt. Det kan i praksis være at hvis en blir sint på en person og betrakter denne 

som ond, er det bare denne oppfatningen som er gyldig selv om en kan huske at en likte 

personen tidligere på dagen. Enkelt kan det sies at en ikke har følelsesmessig 

hukommelse, og det som er spesielt med dette, er at affekten ofte er ganske kraftig i 

forhold til det som utløste den, og det kan derfor utløse både frustrasjon og irritasjon 

hos den som blir utsatt for dette. 

 

  6.3.3 Overføring/ motoverføring  

 

Begrepet overføring/motoverføring er nyttige begreper for å forstå de følelser som 

oppstår i forholdet mellom pasient og behandler. Disse overføringer / motoverføringer 

kan ses på som en ubevisst kommunikasjon mellom pasient og behandler og kan 

påvirke behandler i betydelig grad. Dersom behandler er klar over disse mekanismene, 

kan dette brukes for å utdype forståelse og dermed hjelpe pasienten (Jørstad i Mehlum 

1999). 

 

Jørstad definerer disse motoverføringene i møte med selvmordstruede pasienter som 

”alle de følelser vi får som behandler i forhold til pasienten”. Det er en gjensidig prosess 

hvor begge parter påvirkes. Behandlers symptomer kaller han våre forsvarsmekanismer. 

Måter vi kan forsvare oss mot disse følelsene på, kan ytre seg som vanskeligheter med å 

konsentrere oss, vi kjeder oss, blir trøtte og rastløse. Vi forsvarer oss med fortregning 

for å unngå og kjenne på en vanskelig oppgave og tema. Vi kan snu sinne mot oss selv, 

så tvil om vi kan hjelpe pasienten, eller vi kan føle oss hjelpeløse og udugelige og kan 

ha tanker om å gi opp arbeidet eller føle oss syke. Overdreven engstelse for pasienten 

eller overdreven tro på at vi kan redde pasienten er en reaksjonsdannelse der vi er for 

aktive eller overdrevent redd for at pasienten skal begå selvmord. Vi kan også ta 

situasjonen for personlig og synes at ingenting nytter. Vi gir opp pasienten og avviser 

han som håpløs (projeksjon). Vi kan også devaluere pasienten som håpløs og til skade 



for seg selv og andre eller bli likegyldige og uten empati for pasienten. Vi har da brukt 

forsvar som benekting eller forvrengning, og da benekter vi suicidalfaren og unngår 

realiteten om at pasienten kan ta livet sitt. 

 

Flere av disse mekanismene brukes sammen og de kan vanskeliggjøre vår vurdering om 

pasienten er selvmordstruet eller ikke. Det vanligste er at en blir for engstelig og 

overvurderer faren, med de konsekvenser det kan få for pasienten med for eksempel 

tvangsinnleggelse. Verre kan det være hvis vi i vurderingen ignorerer selvmordsfaren 

(Jørstad i Mehlum 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. LOVVERK, ARBEIDSFORHOLD OG SAMARBEID. 

 

Pasientene har sine generelle rettigheter regulert i Lov om pasientrettigheter, som 

vektlegger pasienters rett til lik tilgang på helsehjelp og behandling og til å velge/ avslå 

hjelpetilbud (Lov om pasientrettigheter 2001). 

 

I Psykisk helsevernloven finnes spesielle rettigheter for personer med psykiske lidelser. 

Psykisk helsevern omfatter undersøkelse, behandling, pleie og omsorg fra 

spesialisthelsetjenesten. Formålet til sistnevnte lov er: 

 

”å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en 
forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettighetsprinsipper. Formålet 
er videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i 
pasientens behov og respekten for menneskeverdet”. (Psykisk helsevernlov § 
1-1). 

 
Det er et ideal at mennesket skal klare seg selv uavhengig av maktapparatet, for å 

motvirke avhengighet og passivisering. Deltagelse og medvirkning er viktige faktorer 

for å unngå dette. I all behandling av pasienter har det vært sterke tradisjoner på å 

objektivere og passivisere forholdet til pasienter. Dette har, ifølge Lingås, røtter helt 

tilbake til den hippokratiske legetradisjon og etter hvert også fra den naturvitenskapelige 

dominans som har hersket i medisinen. Enkelte pasientgrupper, som psykisk syke, har 

noen ganger ikke mulighet eller forutsetning til å kunne delta på grunn av sin sykdom. I 

slike tilfeller er det helsevesenet som må bruke autoritet, strukturere og samle, slik at 

beslutninger kan taes. Derfor vil arbeidet som helsearbeider enkelte ganger føre til 

maktutøvelse, fordi dette er lovpålagt (Lingås 1992). 

 

I lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern må vilkårene for tvunget 

psykisk helsevern være at pasienten: 

 

1. ” får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad 

redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær 

framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller 



2. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.” 

 
 
Lov om Helsepersonell (2001) regulerer arbeid i helsesektoren. Formålet med loven er 

tredelt: den skal sikre kvalitet i helsetjenesten, se til at pasientens sikkerhet er ivaretatt 

og danne grunnlag for tillit til helsepersonell og helsetjenesten for øvrig. Loven gjelder 

helsepersonell og alle virksomheter som gir helsehjelp i landet (Kap. 1). Helsepersonell 

skal kunne ta imot og ta seg av pasienter og i Lov om helsepersonell § 4 beskrives 

kompetanse slik: 

 

”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig 
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.” 
 

I merknader til loven står det spesifisert at det skal være samarbeid og samhandling 

mellom kvalifisert personell hvis pasientens behov tilsier det. Ved medisinske spørsmål 

som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient, skal en lege ta 

beslutninger, men det kan være situasjoner der en lege ikke har de beste faglige 

kvalifikasjoner og må henvende seg til en for eksempel psykolog. Ut fra pasientens 

behov skal flere arbeide sammen for å gi pasienten et helhetlig tilbud, og helsepersonell 

skal også arbeide sammen for å gi et adekvat tjenestetilbud. Samtidig som en forplikter 

seg til ikke å overskride egne faglige kvalifikasjoner, skal en aktivt søke samarbeid med 

andre yrkesgrupper for å sikre pasienten et best mulig helsetilbud. 

 

 Videre står det i merknadene at det er en forutsetning at en skal samarbeide med annen 

kvalifisert personell dersom pasientens behov tilsier det. (Lov om helsepersonell 2001). 

 

Bestemmelsen om øyeblikkelig hjelp finnes i § 7 og gjelder alt helsepersonell. Den 

lyder slik: 

 

”Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen 
er påtrengende nødvendig.” 
 

 



Med formuleringen ”de evner” ligger en forventning om hva som kan forventes av de 

enkelte yrkesgrupper. Videre står det at hjelpen skal være ”påtrengende nødvendig” og 

dette innebærer et visst skjønn. I denne vurderingen må man vektlegge om det er fare 

for liv eller helse. Faren for liv gjelder også andres liv, der pasienter er psykisk ustabile 

eller psykotisk. I slike tilfeller er det snakk om å avhjelpe situasjonen og ikke bruke 

bestemmelsen som grunnlag for tvangsinnleggelse. Kriteriene i lov om etablering og 

gjennomføring av psykisk helsevern må her legges til grunn. 

 

I Statens Helsetilsyn utredningsserie (2001) om rutiner for registrering, behandling og 

oppfølging av pasienter i norske sykehus etter parasuicid gies det anbefalinger om 

hvordan selvmordsforebygging etter et selvmordsforsøk bør fungere lokalt, både på 

sykehus og etter utskrivning. Anbefalingen tilsier at det skal være oppfølgingsrutiner for 

personer som har gjort et selvmordsforsøk, enten de blir innlagt eller ikke. Det settes 

også fokus på samarbeid:  

 

”et annet mål på om samarbeidet fungerer eller ikke, kan være kontakt 
hyppigheten mellom samarbeidspartnere i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Likeledes vil samarbeidspartnernes vurderinger 
av hverandres tilgjengelighet kunne si noe om samarbeidsklima” (Statens 
Helsetilsyn 2001,s 22)  
                                                                                            

Disse anbefalte rutiner, som er uttrykt ved at en bør gjøre, kan være god hjelp for 

planlegging av samarbeid omkring denne pasientgruppen.   

 

Våre arbeidsforhold er regulert av arbeidsmiljøloven. Likevel er økende arbeidspress og 

arbeidsmengde, et økende krav om helsehjelp fra publikum og liten toleranse for å 

mislykkes eller gjøre feil, noe som kan bidra til en negativ utvikling av holdninger hos 

helsepersonell. Det er ofte ulike mål og for få ressurser i forhold til målene (Mehlum 

1999). En undersøkelse gjort av Soukas og Lønnquist viser at helsepersonell ved 

akuttmottak i somatisk sykehus har mer negative holdninger til selvmordsforsøkere og 

er mer misfornøyde med arbeidet sitt enn fagpersoner på intensiv avdeling. Forfatterne 

anslår at disse holdningene er influert av større arbeidsbyrde og større mangel på 

tilbakemelding eller refleksjon (Soukas & Lønnquist i Bailey 1994). 

 



Den som vurderer opplever ofte et krav fra omgivelsene om eksakt å kunne si om en 

person er i selvmordsfare, selv om vi aldri kan si noe helt sikkert om senere 

selvmordskriser hos personen. Dette kravet gir ekstra belastninger dersom 

arbeidsforholdene ikke er tilrettelagt. Med lite forutsigbarhet i arbeidet, liten 

selvstendighet og dertil få støttesystemer vil veien til utbrenthet være kort (Severinsson 

2003). 

 

Ovennevnte lover regulerer hva som er tillatt og hvilke rammer det skal være. Samtidig 

inkluderer det hva en plikter å gjøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ETISKE PERSPEKTIVER. 

 

Når vi skal velge etisk innfallsvinkel i forhold til problemstillingen så er det umulig å 

velge kun en retning. Arbeid med selvmordsutsatte personer er sammensatt. I møte med 

en suicidal person konfronteres behandler med personlige, faglige og etiske utfordringer 

og bevisstheten om egen sårbarhet og død blir aktivert. Det vil derfor være naturlig å 

bruke flere typer etisk begrunnelse. Det er nyttig å vite hvilke etiske rammer vi har med 

oss i arbeidet, og spesielt når vi skal vurdere selvmordsfare fordi det er ulikt grunnlag 

for ulike holdninger.  

 

I arbeidet med selvmordspersoner finner vi det formålstjenlig å anvende noe retninger 

innen normativ etikk. I normativ etikk beskrives generelle moralfilosofiske og religiøse 

resonnementer, universelle etiske regler, yrkesetikk og personlig etikk. Grunnlaget for 

våre etiske valg kan være fra forskjellige etiske retninger, derfor kan dette bidra med 

viktige argumenter når vi vurderer en selvmordstruet person: 

 

 ”-verdigrunnlaget 
  -bevissthet om den sammenheng man inngår i 
  -sinnelagsetiske aspekter som motiv og handlingskarakter og 
  -konsekvensetiske aspekter”  

(Lingås 1992, s.178) 

 

Vi vil se noe på hvordan disse ulike teorier virker i forhold til problemstillingen vår. 

Innfallsvinklene vi velger kan sammen påvirke hvordan vi handler. 

 

Vår yrkesetikk bidrar til å definere og beskrive vårt arbeidsfelt, og dette skal skape 

oppslutning om verdier og holdninger. Det signaliseres til samfunnet om hva samfunn 

og pasienter generelt kan forvente seg av en yrkesutøver, så som respektfull behandling 

og taushetsplikt. Den omfatter også plikter som helsepersonell har i forhold til 

pasientbehandling (Lingås 1992). Kritikken kan være at en for lett kan innordne seg og 

ikke tenke selv og at reglene kan komme i konflikt med hverandre, ved for eksempel 

taushetsplikt versus opplysningsplikt. Lovverket forteller også mye om våre plikter, 

men lite om helsepersonells rettigheter. Denne type normativ etikk ligger i bunnen av 

all vår omgang med pasienter. 



 

Handlingsmulighetene våre er påvirket av den sammenheng vi står i. Som fagperson 

virker både etiske, moralske og politiske forhold inn på vurderingen av selvmordsfare. 

Dersom det er akseptert å ta livet sitt i et samfunn vil vår vurderingsevne være påvirket 

av dette. En politisk holdning kan avspeile at det ikke blir avsatt midler til 

selvmordsforebygging.  

 

Vi kan også påvirkes av at det er få samarbeidspartnere eller liten faglig interesse for 

denne pasientgruppen. 

 

Vi bruker Løgstrups etiske forståelse som noe av vårt grunnlag. Den er basert på at vi 

som mennesker er avhengige av hverandre og utlevert til hverandre. Han tar 

utgangspunkt i tillit som er en selvfølge og ikke trenger noen begrunnelse. Tillit er et 

etisk fenomen og er viktig i en vurderingssituasjon. I en slik situasjon vil pasienten 

”legge noe av sitt liv i en annens hånd” og er avhengig av den naturlige tillit mellom 

mennesker. Det er nødvendig å ha denne type etisk retning som bakgrunn når 

vurderinger gjøres, og hjelper må være denne tilliten verdig. 

 

Normativ etikk tar også opp hovedspørsmålene om mennesket har fri vilje.  Om 

han/hun har rett til å dø er ikke en del av oppgaven, og blir derfor ikke drøftet. 

Sinnelagsetikk, som bl.a. Søren Kierkegaard sto for, hevder at gode handlinger utvikles 

fra gode tanker. Han peker på en type holdning, den enkeltes sinnelag. 

  

”all sann hjelp begynner med en ydmykelse. Hjelperen må først ydmyke seg 
under den han vil hjelpe og derved forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men 
det å tjene,.. at det å hjelpe er villighet til inntil videre å finne seg i urett, og i 
ikke å forstå hva den annen forstår” (Lingås 1992, side 23). 

 
En annen måte å si dette på er å forholde seg til andre i en subjekt – subjekt relasjon 

(jamfør s. 12).  

 

Dersom en sier at etikk handler om å møte utfordringer, så er relasjonsetikk en annen 

type normativ etikk. Der ser en på utfordringen i situasjonen og i de relasjoner som en 

står i og hvordan en best kan møte dette. Under sterkt arbeidspress er det en tendens til 



at helsepersonell skal klare alle oppgaver og dermed kan det bli generelle løsninger og 

retninger. Vi står ofte i dilemmaer som blir presentert som generelle, men løsningen kan 

være spesiell. Når vi gjør vurderinger må vi alltid ha flere innfallsvinkler og ikke bli for 

generelle. I motsatt fall vil pasienten bli behandlet på en generell måte og ikke vurdert 

ut fra de spesielle situasjonene som akkurat han/hun er i.  

 

Konsekvensetikken er mest opptatt av resultater og hva som førte fram til dem. Den er 

ikke opptatt av hensikt eller god vilje, men hva som blir konsekvensen og helst hvilke 

nyttige resultater det blir av handlingen. Med hovedfokus på nyttige resultater kan det 

bli lite plass til innlevelse, empati og fortrolighet som bidrag til moralsk innsikt.  Her 

blir pliktnormer forkastet slik at det ikke er forutbestemte regler for å løse et etisk 

problem, men prinsipper som gjør et en kan bruke dialogen til å klargjøre dette (Lingås 

1992).    

 

Lingås mener videre at dette ikke må tas så bokstavelig at en punktvis avveier fordeler 

og ulemper ved et handlingsalternativ, men at en bruker det til å rydde tanker, intuisjon 

og følelser som oppstår når en har vanskelige valgsituasjoner. Han mener videre at 

gjennom veiledningssamtale eller kollegial diskusjon kan en best få belyst et dilemma. 

Han forutsetter da at en er i et likeverdig forhold til de involverte og ikke skal innordne 

seg i herre-knekt-forhold. Han sier også: 

 

”Etter mitt syn bør også involverte klienter og pasienter i størst mulig 
utstrekning være med i diskursen, dersom det etiske dilemmaet berører dem som 
part i en interessekonflikt, og under forutsetning av det er realistisk at deres 
medvirkning søkes å bli reell og på like fot”. ( Lingås 1992, s.179) 

 

Et etisk problem/dilemma kan behandles på følgende måte; en må finne ut hvilke 

verdier som aktualiseres, så må en avveie verdiene som står i konflikt med hverandre og 

deretter undersøke rammebetingelser. Motiv, hensikt, sinnelag må tas i betraktning. En 

vurderer så disse handlingsalternativenes karakter, og til slutt tar en i betraktning 

konsekvensene. Lingås mener imidlertid at faktorenes orden ikke er det viktigste, men 

at disse avveiningene blir gjort og alle punktene drøftet. Det som da står igjen er å 

sammenfatte konklusjonene. Da kan en konkludere med at: 

 



”Denne sammenfatningen bør inneholde et helhetssyn som tar opp de 
motsetningene det er mellom delkonklusjonene.”  og 
”la de viktigste verdiene få størst innvirkning på avgjørelsen”(Lingås 1992, 
s.185).  
 

Vi ser at flere etiske retningslinjer er mulig. Vi tenker at det viktigste er å være bevisst 

på at en etisk refleksjon er nødvendig for å sikre best mulig hjelp til pasienten. Hvis en 

er bevisst at det kan være et etisk dilemma gir det mulighet for analyse av situasjonen, 

av berørte parter, av sammenhenger og konsekvenser. Ut fra dette kan en begrunne 

hvorfor en velger de løsningene en gjør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. INTERVJU MED FAGPERSONER 

 

Vi bestemte oss for å snakke med forskjellig yrkeskategorier fordi de har ulike 

funksjoner hele yrkesrollen sett under ett. Vi tenkte ved å bruke varierende 

yrkesbakgrunn ville vi få større bredde på svarene, men vi befatter oss ikke med 

yrkesforskjeller. Alle vi har snakket med har en slik jobb at de jevnlig må vurdere 

selvmordsfare hos pasienter de kommer i kontakt med eller får henvist. Fagpersonene 

jobber i ulike sykehus avdelinger eller i kommunehelsetjenesten. Det kommer fram at 

folk både har mange like synspunkter og enkelte ting er veldig forskjellig. Mange svar 

på første spørsmål inneholder praktisk tilrettelegging, anamnestiske opplysninger, 

komparentopplysninger, tidsperspektiv, varselsignaler og nettverk. 

 

Hva som virker inn på vurderingssamtalen kan variere også. Der har flere henvist til 

erfaring, veiledning, skolering og muligheter for viderehenvisning. Det er også svar som 

henviser til egne opplevelser som angående suicid, både privat og profesjonelt og 

hvordan personen selv har det – hvilken livssituasjon respondenten selv er i. Noen 

vektlegger også det lovverket som vi må forholde oss til. 

   

På det siste spørsmålet om andre viktige ting kom det fram; arbeidsforhold, press fra 

pårørende og andre, utrygghet, rutiner, samarbeidspartnere, 

overføring/motoverføringsreaksjoner, refleksjon, veiledning, og alliansen med 

pasienten.   

 Selv om noen av svarene var litt overraskende og kanskje mer personlig preget, så var 

de fleste svarene slik at vi kunne kjenne de igjen i forhold til vår problemstilling. Det er 

imidlertid ingen som konkret har tatt fram etiske problemstillinger, men vi mener at det 

ligger implisitt i flere av svarene.  

 

 

 

 

 

 



 

10. DRØFTING 

 

I problemstillinga har vi stilt følgende spørsmål: vurdering av selvmordfare – til hjelp 

for hvem? Vi hadde som utgangspunkt at presset til å vurdere ut fra andres behov enn 

pasientens kunne være til stede, for eksempel redsel fra andre om suicid, det være seg 

pårørende eller andre i behandlingsapparatet. Pårørende har kanskje vært i en presset 

situasjon over lang tid med en psykisk syk slektning og føler at andre må ta over 

ansvaret og få vedkommende innlagt. På den andre siden kan det være at behandler er 

usikker på sin vurdering og ønsker pasienten innlagt på grunn av egen engstelse for at 

pasienten skal ta livet sitt. Skal en finne ut hvem en vurdering er til nytte for, må en se 

på hva som virker inn.  Vi hadde en del tanker om hva dette kunne være som vi har 

beskrevet i teoridelen. I tillegg ønsket vi å vite hva andre tenkte om dette, og vil bruke 

svarene vi har fått til å belyse problemstillinga. 

 

10.1 Kunnskap og erfaring 

 

Menneskene er dømt til frihet, i følge Sartre, og ut fra denne tankegangen kan en slutte 

at det er menneskets eget valg å ta livet sitt. Imidlertid kan det være innsnevring av det 

frie valg på grunn av psykisk lidelse eller somatisk sykdom. Vi ser at selv om en er fri 

til å velge, så er en også tvunget til handlinger ut fra situasjoner og relasjoner som 

fordrer reaksjoner på ulike måter. Hvis forutsetningene var at en ikke hadde noen andre 

å ta hensyn til, ville valget være større. Valgmulighetene er forskjellige for en enslig 

mann og en ammende kvinne. Kan vi ut fra dette si at det er noen som velger å gjøre et 

suicidforsøk og at det preger møtet for behandler? Å ta ansvar for eget liv er noe av det 

vanskeligste som finns. Når mennesker er i stor krise og ikke ser mening med livet, har 

de da et reelt valg? Dette tenker vi er naturlig å kjenne på når vi møter personer som 

flere ganger har gjort et suicidforsøk. Tanker om at han/hun selv må få velge kommer 

opp, ofte ved første forsøk.  

 

Men friheten til å velge gjelder også oss selv som behandlere. Vi er også dømt til å 

velge hvilken innstilling vi skal ha til pasientene. Kan det være slik at en innstilling til at 



pasienten selv har valgt kan innvirke på hvor alvorlig vi tar problemet? Da kan 

holdningen vår bli at det er lite vi kan gjøre. Hvis vi formidler en slik forståelse kan det 

imidlertid provosere pasienten til å bli mer suicidal? Vi er enige i at en må stille store 

krav til at behandler er bevisst på egne holdninger. En respondent har sagt ”systemet 

kan forsterke suicidalitet.” Dette kan tolkes som om pasienten opplever mer ansvar enn 

han/hun klarer, og da kan pasienten ta det som en bekreftelse på at det er greit at 

han/hun tar livet sitt. Motsatt kan det bety at pasienten får for lite ansvar og dermed øker 

suicidaliteten. Det kommer lite fram om eksistensielle problemstillinger i svarene og vi 

stiller spørsmål om det er grunner til at dette skjer – er det fordi en ikke vil kjenne på 

denne problematikken, eller unngår vi det bevisst fordi en som behandler skal ha 

innstilling om å redde liv? Eller har behandler en annen tilnærming? Ønsker en å være 

nøytral? Det kan også være at eksistensielle spørsmål kan være tilstede hos 

respondentene selv om de ikke reflekterer over det. Spørsmålet ble heller ikke konkret 

stilt da vi snakket med dem, noe som kan være grunn til at ingen har nevnt det spesielt. 

 

Når vi ser på en psykodynamisk tilnærming til selvmordsforståelse der en skal finne ut 

bakenforliggende årsaker til at noen forsøker å ta livet sitt, tror vi at dette kanskje er mer 

tradisjon i den delen av helsevesenet som vi kjenner til. Denne tradisjonen er å finne 

årsaker i medisinen som forklaring på sykdom. Flere av respondentene svarte: ”få tak i 

historien, få vite hva som har skjedd, hvorfor ønske om å dø”. Selv om svarene kan tyde 

på at respondentene har en psykodynamisk forståelse, så kan det like godt være at de 

tenker på historien rundt selve selvmordsforsøket. Men begrepene 

overføring/motoverføring, et fenomen som er kjent fra psykodynamisk tilnærming, 

dukker opp hos respondentene og kan tyde på et en slik forståelse ligger til grunn. Det 

er viktig å få tak i tidligere opplevelser i barndommen og hvilken betydning det har hatt 

for utvikling av mestringstrategier når det gjelder følelser og atferd. Respondentenes 

utsagn kan bety at ved å gå gjennom historien, gjøres det forsøk på å få tak i ubevisst 

materiale. Vi mener at det er svært viktig for et menneske å få lov til å fortelle sin 

historie såfremt de ønsker det og er i stand til det, fordi det er et utrykk for hvordan 

pasienten opplever sin situasjon. På den måten tenker vi at mye av den psykodynamiske 

tilnærmingen er å foretrekke når det gjelder kontaktetablering med pasienten.  

 



  

Når det gjelder kognitiv forståelse, må en være forsiktig med å antyde at personene har 

feiltolkninger, da dette kan være krenkende for pasienten. Mennesker kan være sårbare, 

at bare å antyde at noen trekker feile slutninger kan forsterke håpløsheten og derved øke 

suicidalfaren. Er dette til hjelp for pasienten, eller brukes det som en bekreftelse på at 

kognitiv terapi kan brukes til alt? Vi tenker at en kognitiv metode på denne måten kan 

virke mot sin hensikt, fordi pasienten kan oppleve seg som mindre verdt fordi han/hun 

ikke har klart å håndtere dette på en annen måte. Vi mener likevel at denne 

tilnærmingen kan være nyttig kunnskap å ha med seg. Når den skal brukes i en 

vurderingssamtale må den ikke være konfronterende, men være en kombinasjon av 

utfordring og støtte. Vi må jobbe for å oppnå en relasjon med pasienten for på den 

måten å få tak i og forstå grad av håpløshet. Dette kan være utfordrende for en 

behandler, fordi den kognitive funksjon hos pasienten ofte vil være innsnevret når en er 

deprimert. Flere av respondentene sier at det er viktig å oppnå god kontakt.  Vi ser det 

som positivt at tilnærmingen er konkret og praktisk og på denne måten kan vi få fram 

detaljerte opplysninger hos pasienten og hans/hennes situasjon og hva som har hendt. 

Dette vil være til hjelp for pasienten. I motsatt fall kan en spesiell teoretisk bakgrunn 

oppleves som behandlers behov for å framheve egen fortreffelighet, framfor å gå 

pasienten i møte og prøve å hjelpe han/henne. 

  

Vi synes Schneidmans teori om innskrenket tenkning gir mening fordi vår erfaring er at 

pasienter ofte ser selvmord som eneste mulighet. Men istedenfor å påpeke dette, vil vi 

akseptere følelsen i utsagnet og heller prøve å bidra med forslag om alternativer til å dø. 

I verste fall vil dette føre til en tvangsinnleggelse hvis pasienten ikke er i stand til 

forandre egen oppfatning. 

 

Som vi kom inn på i teoridelen, er det mange forutsetninger for en vurderingssamtale og 

mage forhold som virker inn. Dersom rammene for selve gjennomføringen av 

vurderingssamtalen er uklar, gjør vi det vanskelig for oss selv.  Vi er imidlertid sikre på 

at rammene kan variere i stor grad. Med dette mener vi at for eksempel behandler kan 

være nødt til å foreta en vurdering i svært forskjellige situasjoner. Disse kan variere fra 

et godt egnet kontor på en poliklinikk eller psykiatrisk avdeling hvor andre sørger for at 



en er uforstyrret, til vurdering av pasient i seng på intensivavdeling. En kan også tenke 

seg at en drar hjem til pasienten eller blir tilkalt til andre situasjoner, som for eksempel 

en skole eller en arbeidsplass. Dette kan belyses ved følgende utsagn fra en respondent 

”systemet en jobber i virker inn”. Vi tror imidlertid at selv om vi er på en travel 

avdeling, så kan vi klare å snakke uforstyrret hvis vi forbereder oss tilstrekkelig ved å 

samarbeide med andre.  Vår erfaring er at andre strekker seg langt for å bidra til at 

samtalen kan finne sted under så gode forhold som mulig. Ved å formidle respekt for 

pasientens vanskelige situasjon skaffer vi oss allianser som bidrar til at rammene blir 

gode og vi kan sitte uforstyrret. Som en behandler sa: ”du kan vurdere hvor som helst, 

også på en korridor, dersom du er trygg nok til å legge forholdene til rette”. Trygghet 

kan for eksempel være at du insisterer på at du og pasienten skal være uforstyrret under 

samtalen, og har inngått nødvendige avtaler /allianser på forhånd som gjør dette mulig.  

 

I tillegg til å ha respekt for pasientens situasjon må vi, når vi er hjemme hos pasienten, 

vise den samme respekt for pårørende. Her kan det også være kulturelle utfordringer, og 

vi må da sørge for å skaffe oss tilstrekkelige opplysninger for å vurdere situasjonen. Det 

er store variasjoner for hvor lang tid en trenger til å vurdere selvmordsfare, men det er 

viktig å ha nok tid. Dersom en trenger mer tid enn en på forhånd har avsatt, må en 

fortsette utover tida eller sørge for at pasienten er trygg inntil neste samtale kan finne 

sted. Vi mener at vi noen ganger er utsatt for krav og til dels press om å ha en avklaring 

etter en vurdering, men det er med dette som med andre problemstillinger innenfor 

forskjellige områder innen medisin, at det noen ganger må flere undersøkelser til for å 

avklare den helsemessige situasjonen. 

 

Det kan være lett å bagatellisere faresignaler hvis en er engstelig for at en må håndtere 

alt alene. Det kan også være at det er vanskelig å skaffe adekvat hjelp, og at en derfor 

har ulyst til å gå inn i en vurderingssituasjon og av den grunn utsetter det. Vi kan ikke 

bagatellisere et selvmordsforsøket ved å fastslå at det ikke var alvorlig fordi det var 

tilsynelatende uskyldig metode som ble brukt. Vi opplever at det kan være lett å bruke 

egen referanseramme på kunnskap om ulike metoder istedenfor å spørre pasienten 

direkte om intensjonen bak forsøket. Noen tror at en blør i hjel ved et lite kutt i 



håndleddet eller en moderat overdose sovemedisin. En respondent framhever at ”en må 

se på kraften i resonnementet for å ta livet” for å kunne vurdere.  

 

Vi kan ha behov for å vite om pasientens tidligere liv for å vurdere, fordi det kan virke 

inn på selvmordsfaren. Det kan være vanskelig å få tak i opplysninger om pasienten, 

både anamnestiske og ressursmessige, og dette kan være en grunn til at vi gir opp. Hvis 

pårørende kommer med opplysninger, kan det være at de ikke ønsker at vi skal 

tilkjennegi hvor opplysningene kommer fra. Dette fordi de er engstelige for at det 

påvirker relasjonen til pasienten. Det kan likevel være et krav om at vi skal ta hensyn til 

det de har sagt. Dette kan være ubehagelig, og en kan føle seg presset både fra pasient 

og pårørende, og det er da viktig at vi vet hva vi gjør. En av respondentene har sagt: 

”det kan være vanskelig å bruke komparentopplysninger, men jeg må prøve å bruke alle 

opplysningene konstruktivt til beste for pasienten”. En annen respondent sier nesten 

ordrett det samme. Vi har erfart at enkelte pårørende kan være i krise selv på grunn av 

stort press, ofte over tid, og derfor kan komparentopplysningene være utrykk for deres 

egen engstelse og utslitthet mer enn til pasientens faktiske suicidalitet. Selv om vi er 

bevisst på dette, så må vi med største ydmykhet ta alvorlig det som blir sagt og 

diskutere og avtale om hva som kan brukes i en vurdering.  

 

Vi må tilstrebe et likeverdig forhold, et subjekt – subjekt forhold, men slik vi ser det vil 

vi alltid være i et herre-knekt forhold når vi er i en vurderingssituasjon. Dette fordi vi 

forutsetter at det er behandler som har lagt rammene for samtalen, og som hjelper blir 

en sett på som en person med mer ressurser enn den som trenger hjelp. Vi har begge 

mer erfaring med at pasienten nærmest kommer med lua i handa og ber om hjelp mer 

enn at vi blir forpliktet til å hjelpe ved at pasienten hevder sine rettigheter. Det antar vi 

skjer i de fleste vurderingssituasjoner. La oss tenke oss det motsatte: at pasienten er en 

person med høy sosial status, vil det da være slik at forholdet forandrer seg og vi blir 

knekt og pasienten herre, og hvordan vil dette virke inn når en skal vurdere suicidalitet? 

Vi har ikke konkrete svar på det, men vet at slike situasjoner kan oppstå og at det da er 

viktig å ha noen å diskutere situasjonen med. Vi må prøve å gå inn i slike situasjoner 

med den samme bevissthet om å tilstrebe et subjekt-subjekt forhold slik at de får den 

samme hjelp som andre.  Uansett hvilket utgangspunkt vi har så har vi ansvar for 



vurderingen for å tilpasse vår rolle etter situasjonen.  I de fleste tilfeller er det positivt å 

gå fra å overtale til å overtyde, fordi det framelsker innsikt hos pasienten. Vi kan 

derimot komme til å være nødt til å stå i herre-knekt forhold til pasienten hvis 

vedkommende er i stor krise, er betydelig deprimert eller av annen grunn har innsnevret 

kognisjon. Vi tenker her på at pasienten noen ganger må tas vare på ved 

tvangsinnleggelse i psykiatrisk avdeling. Siktemålet er altså å få til et subjekt-subjekt 

forhold, så selv om vi starter i et subjekt – objekt forhold, så må en være seg bevisst på 

at hensikten skal være å komme i posisjon og vekke interesse hos pasienten til å se 

andre muligheter enn å ta sitt liv. Ved å akseptere resonnementet som pasienten har lagt 

til grunn for ønske om å dø, har vi gjort vårt ytterste for å være i et subjekt- subjekt 

forhold. Pasienten kan da føle seg forstått selv om løsningen om selvmord ikke blir 

akseptert. Herre – knekt forholdet kan virke inn på flere situasjoner som kan påvirke en 

vurdering. Som en respondent har sagt ”en kan få en følelse at spesialisthelsetjenesten 

går mot både pasienten og den som henviser, for det er jo aldri plass”.  

 

Balansegangen mellom å la seg engasjere og å være objektiv er en stor utfordring i 

vurderingssamtalen. Vi har begge smertelig erfart selvmordsproblematikken i nær 

familie/vennekrets og vet at dette påvirker vår vurdering. Vi vet at det noen ganger er 

vanskelig å skille eget og den andres opplevelser og derfor vanskelig å balansere herre-

knekt forholdet. Vi som vurderer selvmordsfare bør derfor ha med oss følgende 

refleksjon gjort av en respondent ” Hvordan har jeg det selv? Hvor tilstede er jeg? Er 

jeg sliten? Hva er min erfaringsbakgrunn? Egen historie i forhold til tidligere 

erfaring”. Da kan vi unngå å objektivere pasienten og stille oss mer på deltagersiden. 

Men ofte kommer vi opp i situasjoner hvor vi kjenner igjen egne ting som vi tror vi kan 

holde unna. Å være klar over hva som er vårt eget og den andres vil være en hjelp for 

oss når vi vurderer, fordi vi da kan være bevisste på hensikten vi har med forskjellige 

spørsmål.  I en vurdering kan det være vanskelig å være både herre og knekt, og 

lovverket kan være vårt alibi for å være herre, da pasienten kan være i stor 

selvmordsfare og vi må ta ansvar for at han/hun får adekvat hjelp umiddelbart. Vi 

forundres over at noen respondenter sier at de ikke er påvirket av at tidligere pasienter 

har tatt livet sitt. Utsagnet ”tror ikke at det påvirker at en har mistet noen i suicid fordi 

en må vurdere hver enkelt individuelt”, kan imidlertid fortelle at vedkommende har et 



avklaret forhold til tidligere opplevelser og klarer å starte på nytt hver gang slik at 

han/hun ser hvert enkelt menneske som spesielt. Vedkommende klarer å se på 

utfordringen i den spesielle situasjonen og finne balansen i en god dialog der en er to 

likeverdige parter.  Men det kan også bety at vedkommende ikke erkjenner at egne 

følelser og reaksjoner virker inn. Dermed kan det bli slik at vedkommende ”meget 

raffinert objektiverer den andre”.  

 

Når pasienten er selvmordstruet må vi være mer overtalende/ herre for å kunne gi 

han/henne god hjelp eller oppfølging. Når vi er klar over at vi balanserer herre-knekt 

forholdet i vurderingssamtalen, kan det være til hjelp for både oss og pasienten. Dette 

fordi en pasient som er i selvmordsfare kan ha innsnevret tankegang slik at vi må være 

pågående, og kanskje til og med faglig autoritær, for å få en respons vi kan bygge videre 

på. Men dersom pasienten er i liten risiko og har god selvinnsikt og et godt nettverk, 

kan en framelske innsikt hos han/henne, altså overtyde. Vi må likevel være både tilskuer 

og deltager for å oppnå god kontakt og få en allianse med pasienten. Vi mener dog at 

vårt eget erfaringsgods vil være med oss i en vurdering og vil kunne hjelpe oss til å bli 

mer observant. Et utsagn som ”styrken i pasientens atferdsmønster, kraften i 

resonnementet for å ta livet sitt” kan, slik vi ser det, være tegn på at tidligere erfaring 

har gjort behandler mer oppmerksom på varselsignaler fra pasienten. Likeledes kan 

følgende utsagn ”må katalogisere hver sak, gjøre seg ferdig, bruke egen erfaring” også 

bekrefte det. 

 

Hvis vi griper fatt i egne erfaringer/ traumer, hvor dyktige er vi da til å katalogisere? Er 

det slik at vi legger vekk vonde opplevelser, eller kan det være slik at vi ubevisst har de 

med oss, som for eksempel referanseramme på hva som er et tap? Vi tror at det kan 

være begge deler. Det er lett å tenke at en kan forstå noen lettere hvis en har opplevd 

lignende ting selv. Men det kan også være at vi tillegger pasienten følelser som er våre 

egne. Å bruke egne erfaringer/traumer konstruktivt gjøres i selvhjelpsgrupper. Det er 

svært viktig at det er pasienten som får definere hva som er et tap for han/henne. Derfor 

må vi være forsiktig med å bruke egne opplevelser som referanse. Vi kan også tenke oss 

muligheten at egne følelser omkring hendelser eller tema som ikke er opplevd, kan 

farge spørsmål og holdning i en vurdering. Hva med en overgriper som er suicidal? 



Hvis selvforakt ligger til grunn for personens suicidalitet, kan vi da forsterke 

suicidaliteten enten ved å bagatellisere ønsket om å dø og følelsene knyttet til det, eller 

kan vi forsterke selvforakten ved spørsmålene vi stiller? Vi vet ikke, men det er viktig 

for oss å være oppmerksom at faren for dette er tilstede.  

 

Vi må klare å skille mellom det vi ser som håp for framtida og det som pasienten klarer 

å se. Vi må akseptere håpløsheten som formidles og akseptere den for at pasienten skal 

føle seg forstått, og vi får en allianse med pasienten. Når vi skal få tak i pasientens indre 

ressurser, hvilke holdninger har vi til at mennesker er forskjellige? Hvordan påvirker det 

vår vurdering av en person som kanskje ikke evner å ha så mye ressurser? Vi tror at vi 

lettere tillegger personer mer intellektuelle ressurser enn motsatt fordi vi er så redd for å 

stigmatisere personer som ressursfattige. Det er viktig å vite at ytre ressurser ofte kan 

virke lite tilgjengelige i kriser, men kan være til stor hjelp senere, og at et tilsynelatende 

godt nettverk over tid kan vise seg å fungere dårlig. Hvordan virker det på oss når en 

pasient i selvmordfare nekter oss å kontakte et nettverk som vi betrakter som godt? Vi 

vet at kvaliteten på nettverket er viktig for en selvmordstruet. Når en vurderer at en 

pasient har godt nettverk og vi ikke får lov til å ta kontakt med det, vil det da kunne 

påvirke oss i vår vurdering og vil vi kunne si at pasienten egentlig ikke vil ha hjelp? Vi 

tror det kan være mulig. Flere av respondentene har påpekt betydningen av ressurser. En 

respondent sier ”jeg er reddere når nettverket er dårlig”. Andre sier ”det er viktig å få 

fram hvor ensom pasienten er”, ” hvem kan pasienten kontakte ved krise?”, ”det er 

viktig med pårørende”. 

 

Vi tror at tidligere selvmordsatferd hos pasienten også virker inn på når vi vurderer. Vi 

vet at pasienten er ekstra utsatt, og vi tror at vi som behandlere vil innta en spesiell 

innstilling: det vil påvirke oss enten ved at vi er ekstra konservative i vår vurdering, 

eller at vi kan være preget av oppgitthet og lettere bagatellisere forsøket/ytringene. 

Nesten alle respondentene svarer at de vil vite noe om tidligere forsøk. Tidligere 

selvmordforsøk er en viktig prediktor for nye forsøk, men kan disse opplysningene 

farge vår innstilling til pasienten? Vi kan noen ganger bli oppgitt og irritert når de 

samme pasientene kommer inn gang på gang. Videre vil våre egne opplevelser – både 

profesjonelt og privat - virke samtidig, slik at våre holdninger virker inn på pasientens 



opplevelse av å bli møtt. Det er nødvendig å få tak i pasientens ambivalens for å få 

vurdert selvmordsfaren. Hva med vår egen ambivalens? Vi mener at det er nødvendig å 

erkjenne at vi som behandlere også er ambivalente – både når vi vurderer og i forhold til 

vårt eget forhold til liv og død. Vi tror ikke at det er lett å spørre om hvorfor noen 

ønsker seg død, enten en tror en har et avklart forhold til døden eller erkjenner at det er 

vanskelig. Hvordan vil det være å spørre en pasient hva han/hun tenker om døden 

dersom en selv er redd? Å kjenne til egne følelser omkring temaet gir oss muligheter til 

å være bevisst på det og dermed kontrollere det i kontakt med selvmordsnære i en 

vurdering.  

 

Noe av informasjonen som er viktig er anamnestiske opplysninger om psykisk lidelser. 

De fleste av respondentene vektlegger anamnese når de skal vurdere selvmordsfare. ”få 

tak i historie og pasientens egenkontroll ”, ”anamnese, stemningsleie, kontaktevne er 

viktig”, ”psykisk lidelse er viktig å få tak i, likeledes pasientens livssituasjon og 

stemningsleie”. Vi vet at selvmordfare ofte kommer i tilknytning til depresjon.  Vi ser 

en fare ved at en kan sette graden av selvmordfare likt med graden av depresjon. 

Dersom en pasient ikke virker deprimert, kan det da være slik at en utelukker 

selvmordfare? Dette mener vi kan virke inn på vurderingen ved at en kan overse at 

pasienten er kommet i en fase der han/hun har bestemt seg for å avslutte livet. Det kan 

være en utfordring å møte mennesker som er veldig nedstemt. Det kan virke inn på 

forskjellige måter – det kan være provoserende fordi de tilsynelatende er avvisende til 

hjelp når en selv føler seg både villig og kompetent til å hjelpe. Dette kan nærmest føles 

som en avvisning og en mistillit til en selv som fagperson. Vi har begge opplevd å bli 

avvist av pasienter med at vi ikke har noe å bidra med. Vi vet at dette har å gjøre med 

følelse av håpløshet, og å være bevisst på dette kan dempe følelsen av avvisning. 

Stemning kan smitte over, og vi kan selv føle oss tungsindige når vi sitter med en 

alvorlig deprimert person. Vi må være oppmerksom på dette slik at vi ikke forsterker 

denne stemningen. Enkelte pasienter er deprimerte og kan virke aggressive. Det er lett å 

bli skremt av aggresjonen, da noen virker truende. Det kan imidlertid være mange 

forskjellige reaksjoner hos behandler alt etter hvilken erfaring en har, slik at noen kan 

bli sinte og autoritære, mens andre blir skremte og ettergivende. Vi mener at alle slags 

reaksjoner vil påvirke en vurdering i større eller mindre grad, og at det derfor er viktig å 



innse dette, slik at en kan ta høyde for å hindre både uforholdsmessige inngrep i 

pasientens situasjon, samtidig som en ivaretar denne.  

 

Hva kan skje hvis behandler er deprimert? Cullberg ( 1999 ) stiller seg spørsmål i 

hvilken ” grad pasienten blir hindret i å ta opp sine livs- og dødsproblemer ” (se s. 24). 

Kan det tenkes at vi styrer samtalen slik at vi unngår å snakke om døden? Dette må vi 

være oppmerksom på. Når Shea hevder at vi gjennom kroppsspråk viser ubevisste 

holdninger og tegn til moralisering, kan det da være at vi også viser depresjon gjennom 

kroppspråket vårt? Siden vi kan påvirkes av pasientens depresjon, så blir det naturlig for 

oss å tenke at pasienten også påvirkes av vår depresjon. Det er nødvendig å reflektere 

over om det er våre eller pasientens følelser som preger oss. Dette kan det være 

nødvendig å få hjelp til. Vi tror at å ha for mye kontakt med selvmordstema, kan gjøre 

at vi beskytter oss ved å undertrykke tristhet og depresjon. 

 

Når en er kjent med diagnosen personlighetsforstyrrelse, vil det da være slik at selve 

diagnosen vil vekke reaksjoner hos behandler fordi det er kjent at de tradisjonelt er 

vanskelige og er assosiert med ikke fatale selvmordsforsøk? Dette er noe vi kjenner 

igjen fra egen klinisk erfaring og vi har også vært i mange diskusjoner med andre 

fagfolk som deler vår erfaring.  

 

På samme måte som hos pasienter med personlighetsforstyrrelser, så kan en ha den 

samme forutinntatthet når det gjelder pasienter med rusproblematikk. Gjennom 

forskjellige media blir rusmisbruk ofte knyttet til kriminell atferd og sosial nød. I tillegg 

har dette vært en gruppe som har falt utenfor når det gjelder tilstrekkelig 

behandlingstilbud. Mange av disse behandlingstilbudene har krevd en motivasjon hos 

pasienten som har vært vanskelig å mobilisere når en er i både fysisk og psykisk nød, 

noe som har resultert i at mange har avbrutte behandlingstilbud bak seg eller tilbakefall 

til rusmisbruk. Vi regner med at vi også er utsatt for medias og samfunnets holdninger 

og derfor kan risikere å ha det med oss i en vurdering. Vår erfaring er at noen av disse 

pasientene også utfordrer oss på dette og gjør oss til representanter for disse 

holdningene ved verbalt å ytre mistillit. Vi kan da bli møtt med utsagn om at vi ikke tror 

på hva pasienten sier eller at vi ikke ønsker å hjelpe. Det kan da være lett å bagatellisere 



selvmordsfare, fordi en føler at alle tiltak vil være nytteløse. Vi ser også en fare ved å 

overinvolvere oss for å vise pasienten at han/hun tar feil. Holdninger til denne 

problematikken vil også være preget av tidligere erfaringer der en pasient kanskje har 

forsøkt å utnytte deg for å få tak i rusmidler. Den som vurderer kan bli mer opptatt av 

rusmisbruket enn mulig suicidalitet. Knapphet på ressurser kan virke inn på vurderingen 

når det er få muligheter til viderehenvisning, slik at det krever ekstra oppmerksomhet 

hos behandlere for å holde fokus på selvmordsfaren. Vi kan også se for oss at vi kan 

bekrefte andres rusmisbruk ved å bekrefte at vedkommende har det så vanskelig at 

han/hun må ruse seg.  

 

Gruppen som har dobbeldiagnoser er annerledes stilt. De har en psykotisk lidelse ved 

siden av rusmisbruket. Det kan da være lettere å forstå misbruket – og kanskje til og 

med akseptere det - da rusmisbruk kan bli sett på som medisinering. Kanskje tar vi 

selvmordsfaren hos denne gruppa mer alvorlig siden de i tillegg har en psykisk lidelse? 

Eller kanskje lar vi oss påvirke av håpløsheten også her og tror at det ikke finnes gode 

nok tilbud til dem? Vi syns det viktigste er at en har tenkt igjennom sitt eget forhold til 

rus, fordi vi mener at våre holdninger og erfaringer til rus vil virke inn på en vurdering. 

Med mindre dette er gjennomtenkt, kan vi da være sikre på at det er pasienten vi 

hjelper? 

 

” Egen erfaring virker inn, å miste en pasient i selvmord og ha flere pasienter som har 

prøvd”, sier en av respondentene, mens en annen sier: ” har mistet pasienter i suicid og 

det virker inn. Jeg har nok blitt grundigere”.  Det er flere som henspeiler på tidligere 

opplevelser med selvmordsproblematikken og dens innvirkning på en vurdering. Det er 

vanskelig å tenke at vi kan bli flinkere fordi en av våre pasienter har tatt livet sitt. Vi vet 

ikke om det er tilfelle heller, men vi vet at praksis endres etter dette ut fra undersøkelser 

(Menninger 1991 ). Selv om vi blir mer sensitiv og grundig, så utelukker ikke det at en 

har vært god nok tidligere. Denne ekstra grundigheten og sensitiviteten kan være en 

reaksjon hos behandler som tvert imot kan gjøre vurderingen mer konservativ. Utfallet 

kan bli at tvangstiltak kommer på bane på et for tidlig tidspunkt. Det er derfor 

nødvendig at vi stiller oss spørsmål om hva vi har gjort med egne erfaringer og hvor 

bekvemme vi er på å holde på med denne type arbeid. 



 

Når vi vet at få andre erfaringer som det å miste en pasient i suicid kan skape så mye 

angst og følelsesmessig kaos hos behandler, blir det for oss påkrevd at det må være god 

tid til refleksjon og veiledning for å bearbeide følelser. Så selv om vi kan mye om 

temaet, så er det nødvendig å få bearbeidet det – dette klarer vi ikke alene. Ut fra 

Molander, som mener at for å skape balanse mellom innlevelse og distanse trengs det 

hjelp fra andre, så kan dette neppe skapes på egenhånd (se side 24). Vi tror at det er å 

lure seg selv å tro at en kan klare dette helt alene, fordi at det ofte er komplekse 

reaksjoner.  

 

Vi syns at Cullberg (se side 24) har verbalisert essensen i mye av våre følelser og 

reaksjoner med den refleksjonen han har gjort seg omkring det å leve. Der kommer det 

tydelig fram at vi alle har våre engstelser, problemer, tilkortkommenhet og alt som kan 

vederfares livet. Hvis vi holder alt dette skjult for oss selv, for eksempel redsel for å bli 

syk og dø eller for å miste noen nære, kan det da – i tillegg til det Cullberg sier om å 

kunne hindre pasienter å ta opp slike problemer – være en måte å innta en herre – knekt 

posisjon overfor pasienten på. Blir da herren den som har orden på alt og knekten den 

som ikke har samme oversikten? Vi tror ikke det, men vi tror at vi kan lure oss selv til å 

tro eller føle det. I boka ”De gales hus” skildrer Karin Fossum et miljø i en psykiatrisk 

avdeling, både pasienter og de som jobber der. Hovedpersonen er Hajna som bare 

ønsker å dø og leser Sylvia Plath. Der er alle beskrevet som mennesker med sine gode 

og mindre gode sider. Der er både åpenhet og tabuer rundt døden. Her er alle herrer og 

knekter alt etter hva situasjonen er. Vi får vite om den alkoholiserte psykiateren Freiner 

som til slutt dør, kanskje i selvmord, det er det ingen som helt vet, om problemene til 

Stetson som han ikke klarer holde unna jobben sin. Og om Odin som er innlagt og ikke 

la skjul på til de som spurte at han skulle ta livet sitt. Han tok livet sitt fordi det var 

medpasienter som fikk vite om hans planer. Ingen andre spurte. En av terapeutene blir 

beskrevet som om det nesten ikke var noe igjen av henne, og at pasientene skjønner at 

hun ikke gir seg over fordi hun må være sterke for dem. Boka er riktignok fiksjon, men 

vi syns den er så beskrivende for hvordan alt i livet virker inn, at vi derfor drister oss å 

ta den til inntekt for hvor viktig det er å ivareta seg selv for å kunne hjelpe andre. 

 



Hvordan kan kunnskap – eller mangelen på kunnskap - virke inn på en vurdering? Å ha 

generelle kunnskaper om et fagfelt kan forlede en til å tro at en behersker faget bra. I 

mange tilfeller kan en komme langt med generelle kommunikasjonsferdigheter. 

Pasienter med psykiske problemer er ofte deprimerte og kan av andre årsaker ha 

innsnevret kognisjon, og de fordrer derfor mer spesifikke ferdigheter for å få tak i om 

han/hun er selvmordstruet. Mangelfull kunnskap vil derfor ha stor innvirkning. Et 

personlig kjennskap til problematikken er ikke nødvendigvis en god referanse i denne 

sammenheng. Det er viktig å vite når en ikke har nok kunnskap slik at en kobler inn 

andre og ber om hjelp i en vurdering. Spesifikke ferdigheter i denne sammenhengen er å 

tore og sjekke ut varselsignaler som for eksempel om pasienten har et våpen og hvilke 

forberedelser som er gjort til selvmordet. Det å våge og være pågående ved å gå inn i 

problematikken på for eksempel planlegging, kan selvfølgelig være til hjelp for 

pasienten og andre. Dette kan belyses ved følgende utsagn: ”skoleringen – er den 

tilstrekkelig? Kan jeg nok om dette? Har jeg nok kunnskaper?” 

 

Vi trenger ikke spesifikke kunnskaper om fysiologi og sykdomslære, men det er viktig 

at vi kjenner til at somatiske sykdommer og organiske prosesser kan påvirke pasienter 

til å bli suicidale, slik at vi kobler inn andre instanser når det er nødvendig å utelukke 

organisk sykdom. Hvis vi har liten kunnskap om dette, må vi sørge for at andre 

kompetente fagpersoner blir koblet inn. I motsatt fall kan det få alvorlige følger for 

pasienten. Det er ikke vanskelig å finne psykiske årsaker i de fleste sammenhenger fordi 

det alltid vil være reaksjoner hos pasienter, men vi må være ytterst forsiktig med å dra 

slutninger som kan gå på akkord med egen kompetanse. Dette er også en faktor som kan 

påvirke behandler til å oppfatte at å vurdere er for komplisert til å klare det.  

 

Hvem skal så vurdere selvmordsfare, hvem er i stand til det når det er så mange faktorer 

som påvirker vurderingen? Det er nedslående å lese at det i 2001 fortsatt er svært 

mangelfull opplæring i klinisk vurdering av selvmordsfare ved norske somatiske 

sykehus. Hvis en ikke får opplæring, så kan en heller ikke forlange at en skal gå grundig 

inn i vurderingssituasjoner. Dermed er det vanskelig å få erfaring og utvikle trygghet og 

modenhet.    

 



Jørstad hevder at det er en del egenskaper som en ikke kan utdannes til, og Peters 

skriver at å være kunnskapsrik ikke er det samme som å være utdannet. Dette er vi for 

så vidt enige i, men samtidig viser undersøkelser at mangel på opplæring gir negative 

holdninger, noe vi tar til inntekt for at kunnskap ofte bidrar til økt interesse for å ta 

pasienter i selvmordsfare alvorlig. Flere av respondentene sier ” først vite hva jeg skal 

spørre om og få til å anvende spørsmålene i samtalen”, ”en må ha kompetanse for å 

skjønne underliggende faktorer”.  

 

Kompetanse er nødvendig, men hva med de ferdigheter som en ikke kan utdannes til? 

Hvordan utvikles modenhet, følsomhet, trygghet og empati? For å bli moden må en 

våge og prøve ting for å få erfaring. Slik vi erfarer, vil å våge og gå inn i vanskelige 

situasjoner gjøre oss tryggere slik at vi tør å gå inn i en vurderingssamtale på en bedre 

måte. Hvis erfaring blir bearbeidet, kan dette etter hvert gi trygghet. I motsatt fall kan en 

tenke seg at det kan oppleves som traumatisk dersom en gjør en vurdering som i ettertid 

kan beskyldes for å være feilaktig, og reaksjonene blir værende ubearbeidet. Når en er 

trygg er en lettere i stand til å vise tålmodighet og være tolerant, dette fordi egen 

integritet ikke blir truet. Men det kan også være at enkelte personer innehar noen av 

disse kvalitetene uten å være i stand til å foreta en vurdering, fordi de ikke har gode 

kommunikasjonsferdigheter til en så krevende situasjon. Vi er engstelig for at hvis vi 

likevel prøver å vurdere uten støtte fra andre kompetente personer, kan vi gå glipp av 

livsviktig informasjon som bør ligge til grunn for vurderingen.  

 

Det å ha et etisk standpunkt er bra og nødvendig, men det må ikke bli ei sovepute for 

oss slik at vi slår oss til ro med at vi vil gå inn i alle vurderingssituasjoner på rett måte. 

Etikken kan forføre oss til å tro at vi har styring med alt som foregår i samtalen. En hver 

situasjon må derfor reflekteres over etisk. Når en vet at både ubevisste holdninger og 

moralisering lett kommer fram gjennom kroppspråk, blir det for oss en nødvendighet 

etter hver samtale å ha en etisk refleksjon hvor vi tenker igjennom om konklusjonen var 

til beste for pasienten og i hvilken grad er den påvirket av oss og eget liv. Kan vi klare 

dette uten hjelp av andre? Vi tror ikke det er mulig til de grader å ha oversikt over alt i 

eget liv, og at vi derfor må være klar over at vi har et behov for å beskytte oss selv, både 

mot slitasje og andre belastninger. Det finnes mange helsearbeidere som har med seg 



egne tabuer inn i en jobb. Det kan dreie seg om at en ikke vil erkjenne at også hjelpere 

kan komme i krise og bli selvmordstruet. Hvordan vil det være for en lege å vurdere 

selvmordsfare hos en kollega?  Eller vurdere faren hos noen som har mye klinisk 

erfaring og er god til å verbalisere følelser og som kanskje av den grunn blir vurdert til å 

være i mindre behov for hjelp fordi pasienten blir for lik en selv? Blir vi for engstelige 

for å stille samme spørsmål som vi ville stilt andre om selvmordstanker/planer? Blir vi 

redde for å virke naive? Hvem hjelper vi da? Hjelper vi oss selv ved å overse at 

ressurssterke mennesker også kan være i selvmordsfare? 

 

Ved projektiv identifikasjon er det vanskelig å bevare nøytralitet og være klar over 

hvordan herre-knekt forholdet virker. Vi kan da bli utsatt for fiendtlighet i den grad at vi 

må stå til ansvar for hele helse-Norge, dvs. for norsk helsepolitikk eller noe andre i 

helsevesenet har sagt/gjort. Det å være kvinne eller mann kan være nok til at en får 

enten positive eller negative følelser overført. Hva kan vi gjøre med dette? Vi kan gå 

inn i rollen som overføres og skape en selvoppfyllende profeti. Dette kan være gunstig, 

men da skal en være klar over hva en gjør og belastningene med det. I de fleste 

tilfellene reagerer en på negative overføringer ved å prøve å avvise de. Dette er 

vanskeligere når en blir utsatt for idyllisering, for det er enklere å ta i mot en god følelse 

uten å reflektere over den. Vi tror at ved å være klar over de definerte rollene så kan vi 

lettere containe aggresjonen og dermed styrke pasientens forsvar. Dette kan være til 

hjelp for pasienten og dermed redusere selvmordsfaren.  

 

Når det gjelder splitting, kan vi komme til å bli både irriterte og mistenksomme på våre 

kollegaer ved å ta kritikken av dem bokstavelig hvis vi ikke er klar over hva som 

foregår. Det kan være fristende å høre at den eneste som kan hjelpe er en selv. Hvis vi 

ikke er klar over at dette er splittingsmekanismer, så vil vi kunne komme i etiske 

konflikter – hvem skal vi stole på; pasienten eller kollegaer? Vi tror at det kan ha 

påvirkning på flere andre måter ved at de kan devaluere nettverk, og at vi i vår iver etter 

å hjelpe ikke skjønner hvilke mekanismer som påvirker oss og dermed tar dette 

bokstavelig. Vi kan på denne måten komme til å ekskludere viktige personer for 

pasienten, som pårørende og andre, som kunne vært viktige livsopprettholdende 

faktorer. Det kan være at vi fratar pasienten ansvar og dermed overestimerer 



selvmordsfaren unødig mye, noe som kan medføre unødig innleggelse for pasienter med 

personlighetspatologi.  

 

Vurderingen påvirkes også av overføring/motoverføringer. Det trenger ikke være til 

skade for pasienten så lenge vi vet hva det er, men oftest ser en ikke disse 

overføringene/motoverføringene før i ettertid. Hvis vi ikke forstår hva som skjer, så kan 

vi lett bli herre i en samtale for å få følelse av å beherske situasjonen og kan dermed lett 

devaluere pasienten. ”Overførings- og motoverføringsreaksjoner blir vanskeligere å 

skille ut hvis jeg kjenner pasienten godt, Kan gripe meg selv i å gjøre noe som ikke er 

vanlig for meg, og blir da obs. Kan lett bli ”forført” av noe som forstyrrer 

presisjonsnivået hvis pasienten for eksempel dreier samtalen innpå mer trivielle ting 

slik at temaet selvmord blir forlatt. Jeg spør da meg selv hva som foregår. Veiledning er 

svært viktig, og da særlig hvis en gjør få vurderinger. Refleksjon virker positivt slik at 

en får ”korrigert siktet””. Dette utsagnet fra en respondent beskriver godt hvor viktig 

det er å være oppmerksom på fenomenet overføring/motoverføring. En del av dette 

fenomenet kan være overdreven engstelse for pasienten eller overdreven tro på at vi kan 

redde pasienten. Dette krever ulike måter å møte pasienten på.  Vi kan komme til å 

bekrefte, og til og med forsterke håpløshet, ved begge tilnærmingsmåter slik at 

suicidalfare oppstår/forsterkes hvis vi ikke forstår hva som skjer. Vi må innse vårt 

behov for forsvar i forhold til så vanskelig tema som selvmord. Dette gir oss mulighet 

til å være oppmerksom på egne reaksjoner.  Blir vi for eksempel trøtte og rastløse, skal 

vi kanskje tenke oss om før vi kategorisk legger all skyld på stor arbeidsmengde eller 

andre ytre forhold. Det kan hende at vi lettere får redusert problemene ved å reflektere 

over samtalen med pasienten, vurdere behovet for veiledning og sørge for at en under 

trygge omstendigheter kan se på egne reaksjoner for å på den måten kunne utvikle bedre 

evne til også å ivareta pasienten.  

 

10.2 Arbeidsbetingelser og samarbeidsforhold. 

 

 Å vite at loven sier at alle har lik tilgang på helsehjelp kan bidra til optimisme. Når vår 

erfaring er at dette er en svært modifisert sannhet, kan vi bli motløse. Hva skjer med oss 

når vi ikke kan skaffe hjelp og vi er klar over det før vi starter en vurderingssamtale? 



Kan det være slik at vi overser selvmordsfaren ved å vektlegge andre faktorer? Vi vet at 

rusmisbrukere er ekstra utsatt for selvmordsfare. Hva gjør det med oss når vi skal 

vurdere selvmordfare hos en rusmisbruker som vi vet det er umulig å skaffe hjelp til? Vi 

tror at det da kan være lett å fokusere på misbruket slik at vi overser selvmordsfaren. 

Ved å oppdage selvmordfare hos en pasient som har et rusproblem, kan det hende vi 

skaffer oss mer arbeid fordi det er vanskelig å skaffe et adekvat behandlingstilbud. Hva 

med retten pasienten har til å velge hjelpetilbud hvis det ikke er noe å velge mellom? 

Det kan være problematisk hvis pasienten avslår et behandlingstilbud som vi vurderer 

til å være godt. Vi kan bli engstelige for ny suicidalitet i tillegg til at vi har hatt mye 

arbeid og gjerne vil hjelpe pasienten. Når pasienten blir en stressor for behandler ved at 

han/hun har formidlet mulig selvmordfare, ser vi muligheten for at behandler bruker 

lovverket like mye for egen del for å redusere engstelse som for pasientens. Dette kan 

skje ved at en ser på muligheter for tvangstiltak gjennom lovverket. Setter vi da 

pasientrettighetsloven til side for psykisk helsevernlov som en måte å redusere egen 

engstelse på? Så lenge undersøkelser avslører at det er lite kompetanse i klinisk 

vurdering av den selvmordsnære i somatiske sykehus, hvor reell er da pasienten rett til 

lik helsehjelp og behandling? Vi stiller oss tvilende til at dette ikke har innvirkning når 

suicidalitet blir vurdert hos denne pasienten. 

  

Psykisk helsevernlov skal sikre tiltak som tar utgangspunkt i pasientens behov og 

respekten for menneskeverdet. Ut fra dette er det greit å se at vi har med oss 

Kierkegaards resonnement om at gode handlinger utvikles fra gode tanker, og vi er 

fornøyd med at det er et godt etisk grunnlag. Men noen ganger tror vi at det blir med 

den gode tanken, fordi forholdene ikke er lagt til rette for handlingen. Som fagpersoner 

opplever vi ofte at det er svært vanskelig å sikre tiltak som tar utgangspunkt i pasientens 

behov fordi det ikke finnes ressurser til det, verken angående kompetanse eller 

behandlingsplass. ”Den praktiske situasjonen med plassmangel kan påvirke, men er 

ikke avgjørende”, ”muligens ligger plasshensyn på institusjon og påvirker, men vil 

aldri være avgjørende uansett”, er utsagn fra respondentene. Ut fra dette tenker vi at 

mange nok er klar over hvor mye dette kan virke inn, og at de derfor ikke lar det styre 

seg. Hva gjør det med en behandler når vurderingen konkluderer med at det er vanskelig 

å oppfylle vilkårene for tvangsinnleggelse og en likevel er redd for at pasienten er i 



selvmordsfare? Hva om pasienten i tillegg kan skade andre? Vi har ingen klare svar, 

men stiller spørsmålene for å belyse hvor vanskelig det kan være. Vi tror at ønsket om å 

være ansvarlig og ivareta pasientens og eventuelt andres sikkerhet kan virke inn på 

vurderingen slik at en kan overestimere selvmordsfaren. Vi ser også at en kan være 

vegrende til å gå inn i en rolle som herre hvor en representerer helsevesenet som kan 

føre til maktutøvelse ved tvangsinnleggelse. Selv om dette oftest er positivt fordi en tar 

ansvar for pasientens liv når han/hun ikke klarer det selv, kan en være vegrende til 

ubehaget dette kan medføre på grunn av negative reaksjoner fra pasient og/eller 

pårørende.  

 

 Lov om helsepersonell vektlegger kvalitet, sikkerhet og tillit. Alt dette for at pasienten 

skal ha det best mulig. Kvalitet handler om faglig forsvarlighet og derved kompetanse. 

Vår erfaring er at helsearbeidere ønsker å være skikket til arbeidsoppgavene de blir satt 

til å gjøre, og at de søker å være oppdatert samt utvide/utvikle kompetansen i tråd med 

behovet for å ivareta jobben sin. Det er variabelt i hvilken grad dette lar seg gjøre. 

Stadig økende arbeidsmengde kombinert med underskuddsbudsjett fører til at mange 

ikke får mulighet til denne oppdateringen gjennom arbeidsplassen sin. En er likevel 

pålagt ikke å overskride egen faglige kompetanse, men aktivt søke samarbeid med rett 

fagperson for pasientens behov. Dette står i kontrast til at det er avdekket lav 

kompetanse på somatiske sykehus når det gjelder klinisk vurdering av selvmordsfare, 

og at det er vanskelig å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten begrunnet i knappe ressurser. 

Hva kan gjøres når en vet at ventetida på poliklinisk behandling er flere måneder og det 

er påtrengende nødvendig med spesialistbehandling for å komme over krisen som førte 

til selvmordfare? Virker det inn på en slik måte at vi håper på at det skal gå bra? Vi har 

ofte hørt utsagnet om at vi må ”ha is i magen”. Hvis det betyr at vi må beholde hodet 

kaldt og være grundig og nøye med vurderingen, så kjennes det greit. Hvis det derimot 

betyr at vi ser ingen annen utvei, men håper at det går bra, blir vi mer skeptiske. Da 

tjener vi et underbemannet system mer enn pasienten. ”Liten tilgjengelighet for å få 

andre til å overta når en viderehenviser til spesialisthelsetjenesten” har en av 

respondentene svart og som belyser nettopp dette.  

  



Slik det står i lovene er vi faktisk pålagt å samarbeide til beste for pasienten, men 

forholdene kan virke dårlig tilrettelagt for det, både organisatorisk og ressursmessig. Vi 

ser et stort potensial i utvikling og forbedring av samarbeidsrutiner. Dette kan igjen 

influere på holdninger og gi bedre arbeidsrelasjoner som er formålstjenlig både for 

arbeidstaker og pasient.   Vi har fått en anbefaling og forslag til rutiner for oppfølging 

av selvmordsforsøkere ved utredningsserie fra Statens Helsetilsyn fra 2001. Når det er 

anbefalte rutiner, så er det lagt føringer om hvordan arbeidet kan gjøres, og dette kan 

være til hjelp for oss slik at vi lettere kan lage rutiner ved å tilpasse forslagene i egen 

institusjon/ kommune. Men det kan virke som om dette ikke er nok, siden det fortsatt er 

mangelfulle rutine mange steder. Vi stiller spørsmål ved hvorfor det ikke er kommet 

pålegg i etterkant av anbefalingene? Det er kjent at sykehusene sliter med ressurser og 

at de har knappe midler som skal oppfylle pålegg som gis. Kan vi da forvente at 

anbefalinger som gis blir prioritert? 

 

Arbeidspresset er stort for mange som jobber med selvmordsproblematikk. 

Arbeidsforholdene er regulert av arbeidsmiljøloven, og vi tror at forholdene for det 

meste ivaretas i forhold til fysisk arbeidsmiljø. Det er dokumentert at for få ressurser og 

ulike mål kan føre til negative holdninger til pasientene, og vi ser en fare her ved at 

arbeidsbelastningen med dette temaet er stort (se side 31). Følgende utsagn fra 

respondentene sier oss noe om at tidspresset har høy aktualitet, selv om de viser at det 

blir satt av tilstrekkelig tid: 

” Er utsatt for stort tidspress når det er viktig å få tid nok”  

” Hva slags tidspunkt på dagen er det og hvor sliten er jeg?” 

” Rammene har ikke avgjørende betydning - en skal rydde seg plass” 

” Mulig suicidalitet har alltid prioritet slik at en tar seg den tiden som er 

nødvendig for å sikre gode nok tiltak”. 

Slik vi ser det, er det bra at det finnes en anbefaling for å ha et utgangspunkt for felles 

mål å jobbe mot. Dette gjør arbeidet mer interessant og gagner selvfølgelig 

selvmordsforebygging. Alt dette anser vi som svært viktig i forhold til vurdering. 

Ansvaret som en blir pålagt ved å foreta en vurdering er i seg selv stort. Hvis en 

oppfatter det som et krav om absolutt prediksjon av selvmordsfare, blir slitasjen over tid 

bli ekstra stor. Et slikt krav om prediksjon kan bli skapt som resultatet av at en selv eller 



andre er blitt kritisert fordi pasienter har dødd ved selvmord. Vi ser derfor at 

arbeidsforholdene og muligheter til samarbeid med andre fagpersoner spiller en 

essensiell rolle for å hindre at vi blir utbrent. 

 

Hva kan så være til hjelp i tillegg til kompetanse og lovverk i et arbeid som involverer 

så mange føleleser og kan ha sånn stor virkning på livet utenom arbeidstid.?  Vi har 

erfart at å reflektere etisk, særlig etter vanskelige vurderinger, kan være til stor nytte.  

Dette er vanskelig å gjøre alene, og det er en fordel å ha noen til å ”speile” seg, 

reflektere sammen med, enten dette er kolleger eller i veiledningssammenheng.   

 

Når vi tenker at normativ etikk ligger i bunnen ved all pasientkontakt, har vi allerede 

definert hva slags verdier vi syns er viktige. I forhold til pasienter i selvmordskrise er 

tanken om respektfylt behandling ytterst viktig, da denne pasientgruppen tradisjonelt 

har blitt stigmatisert og selvmord ofte er tabubelagt.  Vi plikter i helsevesenet å ivareta 

liv, og i møte med en selvmordstruet pasient, kan det bli vanskelig fordi vi er vant med 

at de fleste ønsker hjelp til å leve, og det kan bli vanskelig å møte ønsket om å dø. Vi er 

alle påvirket av de forhold vi lever under, som igjen influerer på hvordan vi handler og 

hvilke muligheter vi ser og har. En kan lett miste motet og tenke at det er liten vits i 

arbeidet en gjør hvis en ser blindt på manglene i samfunnet når det gjelder 

selvmordsforebygging.  Det motsatte skjer like lett hvis en hører på politikere som lover 

i hytt og pine slik at en tror det forefinnes muligheter som ennå er på ønskestadiet, og 

vurderer ut fra dette. Få samarbeidspartnere og/eller liten interesse og prioritering av 

temaet kan lett gjøre en motløs. Dette kan selvfølgelig overføres på pasienten, enten ved 

at behandler signaliserer dette eller at systemet ellers har signalisert det.    

 

Som helsearbeidere er vi grundig lært opp til at vi skal gjøre andre vel. Det kan gi seg 

uttrykk ved at en for eksempel ikke bare forlater en som trenger hjelp, men stopper opp. 

Det tas for gitt at pasienten har tillit til en, slik at han/hun vil ta i mot hjelp, og det kan 

derfor kjennes som mistillit hvis noen er i selvmordsfare og tilsynelatende er avvisende 

til denne hjelpen. Nettopp i situasjoner med selvmordsnære personer er det viktig at 

han/hun har en betingelseløs tillit til at vi både kan og ønsker å hjelpe, ellers kan vi ikke 

få gjort så mye.  Hvis vi ikke hele tiden er tilliten verdig ved å være åpen til pasienten 



om hva vi tenker er viktig, så kan vi risikere at pasienten mister tilliten. Åpenheten må 

ses i forhold til hva pasienten i øyeblikket evner å ta imot. Hvis ikke den nødvendige 

tillit er til stede mellom pasient og behandler, så kan det være vanskelig å få fram det 

som trengs for å foreta en vurdering. En kan for eksempel avtale med pasienten i 

begynnelsen av en vurdering at en deler konklusjonen med han/henne mot slutten av 

samtalen. Vi har tidligere sagt at en vurderingssamtale i utgangspunktet er et herre-

knekt forhold der vi som behandler er herre. Med Kierkegaards etiske refleksjon må vi 

allikevel tilstrebe å oppnå et subjekt-subjekt forhold der pasienten og vi er likeverdige. 

Dette for å kunne møte personen der han/hun er. Det kan imidlertid være svært 

vanskelig slik vi ser det, men dersom vi hele tiden er bevisst på at vi må ydmyke oss 

noe for å få tak i hvor pasienten er, så gir vi oss selv større mulighet til å forstå 

pasienten.  

 

Vi må stille store etiske krav til oss selv. Samtidig som vi har Løgstrup og Kierkegaard 

med oss med henholdsvis tillit og ydmykelse, må vi også se på hver enkelt situasjon 

som spesiell og vurdere løsning ut fra det. Det kan for eksempel være utrygt å skrive ut 

en pasient etter en overdose tatt i suicidal hensikt, selv om det kan være trygt å skrive ut 

en pasient som er intoksikert av andre årsaker, ved for eksempel et uhell. En kan således 

ikke bare se på de rent fysiske forhold, men behandle pasient spesielt ved å vurdere 

selvmordsfare. Vi kan heller ikke generalisere pasienter som har gjort et 

selvmordsforsøk, men vi må gå inn i hver enkelt situasjon for best mulig å få tak i det 

spesielle, i den hensikt å tilpasse hjelpen til den enkelte.   

 

Også ved å tenke konsekvensetisk på selvmordsproblemet, mener vi at vi kan hjelpe 

pasienten. Kostnadene ved et suicid er store på flere måter. De følelsesmessige 

konsekvensene kan selvfølgelig være en voldsom belastning for familie og venner, i 

tillegg til at et menneske, på grunn av for stor psykisk smerte, ikke får anledning å leve 

det livet som kunne vært mulig. Konsekvensetikken er opptatt av resultater og hva som 

har ledet fram til det, og vi vet at det er gjort store investeringer i en person fra fødselen 

av. Personen selv har bidratt til samfunnet og er således viktig. Samfunnet har investert 

i skole, helsevesen m.m. for personen. Både personen som tar sitt eget liv og samfunnet 

taper altså på suicid. Det ville altså lønne seg å satse på å hjelpe dette mennesket. Vi har 



erfart at etter et selvmord blir mange av de som er berørte i behov for hjelp i lang tid 

etterpå. Hvis disse ressursene kunne vært brukt til å forebygge selvmord, regner vi med 

at resultatet ville vært svært positivt og at alle ville vært tjent med det. Samfunnet hadde 

økonomisk tjent på det, og ikke minst hadde mange lidelser vært spart. Vi har til gode å 

se en beregning på hva et suicid koster samfunnet. Kanskje er det fordi det ofte handler 

om kortsiktige budsjetter og derfor vanskelig å beregne. Hvis vi skal være ekstra 

kritiske til bevilgende myndigheter, blir det fristende å hevde at hvis det ble foretatt et 

overslag, ville det være åpenbart at det måtte satses mye mer på tilbud til både 

forebygging av selvmord og behandling av selvmordsnære. Men trenden i dag er 

tydeligvis å tenke kortsiktig når det gjelder økonomi, og da er det vel ikke lett å se 

lønnsomheten. 

 

 

11. KONKLUSJON 
 

 

Hva er så de viktigste verdiene som påvirker oss når vi vurderer selvmordsfare? I hvor 

stor grad har vi tradisjon for å tenke etisk i en slik situasjon? Vi har opplevd, etter en 

vurdering hvor konklusjoner er trukket og tiltak iverksatt, å ha en ubehagelig følelse av 

at alt ikke er greit. Først etter å ha hatt anledning til å stille spørsmålet: Hvem hjalp 

dette?, ga det oss anledning til en etisk refleksjon hvor vi noen ganger har oppdaget at 

vår egen engstelse for suicid har ligget mer til grunn enn pasientens behov for hjelp. Er 

dette galt? Vi vet ikke, men vi er åpen for at en slik avgjørelse kan bli kompliserende på 

en situasjon i stedet for hensiktsmessig. Når en er i tvil om hva som vil gagne pasienten, 

og han/hun gir tvetydige signaler om selvmordsfare, må det være tillatt å være 

konservativ i vurderingen. Kanskje kan vi da si at det gagner oss som behandlere mer 

enn pasienten. Men kan vi likevel si at det ikke gagner pasienten?  

 

Vi har ønsket å si noe om hvor vanskelig en vurdering av selvmordsfare kan være fordi 

så mange forhold virker inn. Dette ønsket vi fordi vi ville drøfte hvem en slik vurdering 

var til hjelp for. Er det alltid pasientens behov som er i fokus? Er forholdene lagt til rette 

slik at det er lett å skaffe adekvat hjelp? Vi tror at i utgangspunktet er det ofte et genuint 



ønske hos behandler om å hjelpe pasienter som er fortvilte og overveier selvmord. Det 

er imidlertid mange hindringer for å kunne gjennomføre dette slik en ønsker. 

Behandlingstilbud og ressurser er ofte mangelfulle. Dette krever mye av oss som 

behandlere, da det er mye vi skal være oppmerksom på når vi vurderer selvmordsfare. 

Det er mye vi skal ha oversikt over. Noen ganger skjer det at pasienter tar livet sitt. Er 

vi da for lite kompetente, eller er det en umulig oppgave å redde alle? Det er umulig for 

oss å svare på, men vi er som helsearbeidere moralsk forpliktet til å prøve å hjelpe alle 

som trenger det. Vi er overbeviste om at økt kompetanse om selvmord - som påvirker 

holdninger positivt – og et godt tilrettelagt arbeidsmiljø som gir den nødvendige ro, 

gode skriftlige rutiner og en arbeidsgiver som sørger for veiledning og muligheter for 

samarbeid, langt på vei vil gjøre en selvmordsvurdering lettere. Vi mener at fokus i en 

vurderingssamtale først og fremst er å hjelpe pasienten. Vi ser at i tillegg kan den også 

være til hjelp for andre som pårørende, institusjoner og samfunnet. Vi ser ingen 

motsetninger i at det er til hjelp for flere enn pasienten. Det vi er ganske sikre på, er at 

dette arbeidet er svært krevende ved at det fordrer både kunnskap og erfaring, som gjør 

det viktig med både opplæring og veiledning.  At vi er mennesker og at hendelser i livet 

påvirker oss i alt vi gjør virker naturligvis alltid inn i vurderingen i større eller mindre 

grad. Vårt ønske er at arbeidet med å bedre selvmordsvurdering skal prioriteres videre 

framover. Da må vi ha nok ressurser til å skaffe adekvat hjelp til denne pasientgruppen. 

Slik vil vi unngå presset om å ta hensyn til andre utenforstående momenter, som for 

eksempel plassmangel. Vi kan da konsentrere oss om pasientens beste i 

vurderingssamtalen. 
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      Bodø,  august 2003 

 

Til………………. 

 

 

Du har vært så vennlig å være behjelpelig med synspunkter og erfaringer angående 

temaet i vår oppgave; ”Vurdering av selvmordsfare – til hjelp for hvem?”. Vi er svært 

takknemlig for dette. I oppgaven vil dine utsagn være anonymisert, og vi vil heller ikke 

la andre på annen måte få kjennskap til hva som er dine utsagn. 

 

Tusen takk for hjelpen! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Torunn L. Blokhus   Kjersti Thommesen 

 
 


