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Sammendrag 

Bakgrunn: En personlighetsforstyrrelse (PF) medfører økt risiko for villet egenskade, og 

dette gjelder spesielt for borderline personlighetsforstyrrelse (BPD). Nåværende studier er 

oppsummert sett ikke entydige på reell kjønnsfordeling av BPD. Denne studien ser på om det 

er kjønnsforskjeller i forekomst av villet egenskade hos pasienter med BPD sammenlignet 

med pasienter med en annen PF. Om forekomsten av villet egenskade påvirkes av 

sosiodemografiske variabler og psykiske symptomer undersøkes også, med fokus på 

kjønnsforskjeller hos pasienter med BPD eller en annen PF. 

Metode: DagbehandlingsNettverk er et klinisk forskningssamarbeid mellom 

personlighetsfokuserte behandlingsenheter i Norge. Datamaterialet i denne studien består av 

informasjon innsamlet gjennom spørreskjema og diagnostikk på utredningtidspunktet for 

1955 pasienter. 

Resultater: Villet egenskade ser i dette utvalget ut til å ha en sammenheng med 

selvmordstanker, og særlig for selvmordstanker med konkrete planer. I tillegg observeres 

sammenhenger mellom villet egenskade og ung alder, høyt symptomtrykk, å bo alene eller ha 

en bosituasjon med andre enn partner og/eller barn, å være ugift og å ha BPD. Å være kvinne 

er sterkere assosiert med villet egenskade, men assosiasjonen er redusert for pasienter med 

BPD. 

Konklusjon: Resultatene fra denne studien kan understreke viktigheten av å være 

oppmerksom på villet egenskade, og spesielt i sammenheng med selvmordstanker og BPD 

hos begge kjønn. Vi vet at villet egenskade kan behandles med gode resultater hos pasienter 

med BPD (Linehan et al., 2006; Mehlum et al., 2014). Videre kan sammenhengene mellom 

kjønn, BPD og villet egenskade med fordel bli mer undersøkt. 

 

Nøkkelord: Villet egenskade, kjønnsforskjeller, selvmordstanker, borderline 

personlighetsforstyrrelse 
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Forord 

Ideen til denne oppgaven kom i løpet av en undervisningsuke høsten 2014, hvor jeg reagerte 

på mangelen på fokus om villet egenskade hos menn. For å kunne undersøke kjønnsforskjeller 

i et utvalg hvor villet egenskade var høyprevalent ville jeg trenge et stort utvalg for å ha 

statistisk styrke nok til å si noe nyttig. På den tiden jobbet jeg i Nasjonal kompetansetjeneste 

for personlighetspsykiatri (NAPP) og kom derfor i kontakt med seniorforsker og faglig leder 

for DagbehandlingsNettverk, Geir Pedersen. Han var svært imøtekommende og stilte det 

enorme datamaterialet han hadde gjennom nettverket til rådighet, i tillegg til å stille som 

bilveileder. Tusen takk Geir! Min daværende leder, overlege og leder for NAPP Øyvind 

Urnes stilte seg også svært positiv til prosjektet og nysgjerrigheten min, og støttet det på alle 

måter han kunne. Til ham vil jeg også sende en stor takk. 

Professor og senterleder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) 

Lars Mehlum vil jeg takke så mye for å stille som hovedveileder, for pedagogisk 

spissfindighet, uvurderlige innspill, støtte og oppmuntring. Professor Ping Qin (NSSF) 

fortjener også en stor takk for sitt engasjement, tid, og ikke minst tålmodighet i forhold til 

analysehjelp. 

Jeg vil også takke min kjære ektemann Fredrik Bekkevold-Jernberg for støtten og 

tålmodigheten du har vist under hele studiet. Det samme med Adams bestemor og farfar, og 

mormor og bestefar som har stilt opp med henting i barnehage og helgeovernattinger. I tillegg 

tusen takk til; min nåværende leder Anita Kjølsrud for moralsk støtte, og tilrettelegging; både 

NAPP og NSSF for velvillighet og alle former for støtte; og til Det medisinske fakultet for at 

jeg fikk studieplass.  

Elskede Adam: nå er mamma ferdig på skolen!  

 

Ina Marie Bekkevold-Jernberg 
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1 Bakgrunn 

Alle mennesker har en personlighet, og det er en normal variasjon i hvordan vi er som 

mennesker. Når dette uttrykket avviker markant fra normer i kulturen, svekker funksjonen og 

fører til lidelse, kan det regnes som patologi, en sykdom.  En personlighetsforstyrrelse (PF) er 

overgripende og ufleksibel, stabil over tid, og debuterer ofte i tenårene (American Psychiatric 

Association [APA], 2013b). Epidemiologiske data viser at omtrent 15 % av voksne i USA har 

minst én personlighetsforstyrrelse, som referert i DSM-5 (APA, 2013b), og en norsk studie 

observerte en prevalens på 13,4 % (Torgersen, Kringlen, & Cramer, 2001). 

De overordnede kriteriene for enhver PF, i følge DSM-systemet, er: 

 

A.  Et vedvarende mønster av subjektiv opplevelse og atferd som merkbart skiller seg ut 

fra forventningene i individets kultur. Mønsteret manifesterer seg på to, eller flere av 

følgende områder:   

1. Kognisjon (f.eks. måter å oppfatte og tolke seg selv, andre og situasjoner på) 

2. Affekter (f.eks. spenn, intensitet, labilitet og om følelsesuttrykket er tilpasset 

situasjonen) 

3. Interpersonlig fungering 

4. Impulskontroll  

B. Det vedvarende mønsteret er ufleksibelt og uforandret gjennom en rekke personlige og 

sosiale situasjoner     

C. Det vedvarende mønsteret fører til klinisk signifikant ubehag eller svekkelse i sosial, 

jobbrelatert fungering eller andre viktige funksjonsområder 

D. Mønsteret er stabilt og langvarig, og kan spores tilbake til tenåringsalder eller tidlig 

voksen alder 

E. Det vedvarende mønsteret kan ikke forklares bedre som en manifestering eller 

konsekvens av annen psykisk lidelse 

F. Det vedvarende mønsteret kan ikke tilskrives fysiologiske effekter av et medikament 

(f.eks. misbruk eller medisinering), eller en annen medisinsk tilstand (f.eks. 

hodeskade)  

 (APA, 2013b), min oversettelse 
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I tillegg til kriteriene over, kategoriserer DSM-systemet personlighetsforstyrrelser inn i tre 

clustre som representerer forskjellige karakteristika: 

Cluster A (Eksentrisk): paranoid, schizoid, og schizotyp personlighetsforstyrrelse 

Cluster B (Dramatisk): antisosial/dyssosial, emosjonelt ustabil/borderline, histrionisk og 

narsissistisk personlighetsforstyrrelse 

Cluster C (Engstelig): unnvikende, avhengig, og tvangspreget personlighetsforstyrrelse 

(APA, 2013b), min oversettelse 

Det er en pågående diskurs i det internasjonale fagfeltet om hvorvidt det vil være nyttig og 

mer meningsfullt å se på personlighetsproblematikk mer som et dimensjonalt konstrukt, 

fremfor å benytte seg av dagens kategoriske inndeling. I forkant av at DSM-5 ble publisert ble 

dette diskutert, men resultatet ble å legge til et vedlegg som skisserer en alternativ modell, 

som sier at mer forskning må bak, før de kan endre noe så drastisk (APA, 2013a). 

Arbeidsgruppen som har ledet arbeidet med å revidere personlighetsdiagnosene for ICD-11 

som kommer i 2018 har også foreslått et dimensjonalt system (Tyrer, Reed, & Crawford, 

2015), men det er for øyeblikket høyst usikkert hva som kommer til å bli sluttresultatet. 

1.1 Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) 

Jeg velger i denne oppgaven å konsekvent bruke begrepet borderline personlighetsforstyrrelse 

og forkorte det til BPD, fremfor begrepet emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (fra 

ICD-10). Borderline har uten tvil blitt et negativt ladet begrep i psykiatrien med mye stigma 

knyttet til seg, men man kan også argumentere for at en bare kommer noen skritt på veien ved 

å endre navnet. Det som aller mest behøver å bli endret er den allmenne kunnskapen rundt og 

forståelsen av lidelsen, og hvorfor personer med BPD agerer som de gjør.  

 

BPD er plassert i cluster B i DSM-systemet, og for å få denne diagnosen må pasienten ha 

minimum fem av disse ni kriteriene: 

1. Desperate forsøk for å unngå reell eller innbilt avvisning (Ikke inkluder suicidal eller 

selvskadende atferd som dekket i kriterie 5) 

2. Et mønster av ustabile og intense interpersonlige forhold som kategoriseres av 

veksling mellom ekstremer av idealisering og devaluering 
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3. Identitetsforstyrrelse: markert og konsekvent ustabilt selvbilde eller opplevelse av 

selvet 

4. Impulsivitet på minst to områder som er potensielt selvødeleggende (f.eks. sløsing, 

sex, rusmisbruk, uforsiktig kjøring, overspising). (Ikke inkluder suicidal eller 

selvskadende atferd som dekket i kriterie 5) 

5. Gjentagende suicidal atferd, gester eller trusler, eller selvskadende atferd 

6. Affekt-ustabilitet gjennom en markert reaktivitet i humør (f.eks. intens episodisk 

dysfori, irritabilitet eller angst som vanligvis kun varer noen timer, og sjeldent mer enn 

noen få dager) 

7. Kronisk følelse av tomhet 

8. Upassende, intenst sinne eller vanskeligheter med å kontrollere sinnet (f.eks. hyppige 

raseriutbrudd, konstant sinne, gjentagende slåsskamper) 

9. Flyktig, stress-relatert paranoid tankegang eller alvorlige dissosiative symptomer 

 

(APA, 2013b), min oversettelse 

 

Som vi kan se av kriteriene i DSM-5, både overordnet for å kunne bli vurdert til å ha en PF, 

og i listen av kriterier for BPD, er dette uten tvil en alvorlig psykisk lidelse. En stor norsk 

studie, (Torgersen, Kringlen & Cramer, 2001), nevner i sin artikkel om epidemiologi for 

personlighetsforstyrrelser en prevalens på BPD på mellom 0,7 % i befolkningen generelt. 

Dette ligner andre funn, som i tillegg finner BPD hos 15 % hos pasienter i 

sykehusbehandling, og i kliniske utvalg med personlighetsforstyrrelser, at ca. 50 % av 

pasientene har BPD (Widiger & Weissman, 1991).  

 

Personer med BPD har ofte store problemer med både impulskontroll og emosjonsregulering, 

en kombinasjon som hyppig resulterer i både selvmordstanker, villet egenskade og selvmord 

(APA, 2013b; Karterud, Wilberg & Urnes,  2011; Stanley & Jones, 2011). Vi vet at villet 

egenskade er et svært hyppig fenomen hos pasienter med BPD, og ca. 9 % av pasienter med 

BPD dør i selvmord (Linehan, 2002). Dette er både et alvorlig problem for den enkelte 

pasient, men også en utfordring for helsevesenet og behandlere. Både fordi pasientene kan dø 

eller få alvorlig skade av disse handlingene, men også fordi den måten som de utfører villet 

egenskade på, kan redusere deres livskvalitet alvorlig og sterkt redusere mulighetene til å få 

god behandling.  
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Graden av subjektiv lidelse hos pasienter med BPD er ofte høy og Williams (2014) 

argumenterer for at villet egenskade best kan tolkes som et uttrykk for sterk psykisk smerte.  

Professor, utvikler av behandlingsformen DBT, og tidligere pasient, Marsha Linehan, uttalte 

til New York Times at det å ha BPD kan sammenlignes med å befinne seg i helvete, uten å 

finne veien ut (Linehan, 2011).  

 

De siste 20 årene har det imidlertid blitt utviklet flere virksomme behandlingsmetoder, blant 

annet DBT (Dialektisk atferdsterapi) og MBT (Mentaliseringsbasert terapi) (Grandclerc, De 

Labrouhe, Spodenkiewicz, Lachal, & Moro, 2016; Stoffers et al., 2012). 

 

1.2 BPD, villet egenskade og kjønn 

BPD er den eneste av personlighetsforstyrrelsene som har villet egenskade som ett av 

kriteriene for diagnosen (APA, 2000), noe som kan forklare noe av overvekten av villet 

egenskade-prevalens hos personer med BPD. I den finske, nasjonale studien av personer som 

har tatt sitt eget liv fant forfatterne at 70 % av de med en cluster B personlighetsforstyrrelse 

tidligere hadde prøvd å ta sitt eget liv (Isometsa et al., 1996). En signifikant andel av de som 

prøver å ta, eller tar, sitt eget liv tilfredstiller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse, noe 

som indikerer at fenomenet villet egenskade også er prevalent hos pasienter med 

personlighetsforstyrrelser generelt (Cheng, Mann, & Chan, 1997; Chioqueta & Stiles, 2004; 

Schneider et al., 2006)Villet egenskade, og særlig repetitivt, gir en mye høyere risiko for å dø 

i selvmord. Opp mot 40 % av individer som døde i selvmord hadde tidligere prøvd å ta sitt 

eget liv (Kerkhof, 2002).  

 

I denne oppgaven brukes følgende definisjon på villet egenskade: 

 

Villet egenskade – å skade seg selv med vilje uansett om hensikten var å dø eller ikke 

(Mehlum, 2012) 

 

I forskningslitteraturen over villet egenskade finner vi mange begreper med ulike definisjoner. 

I norsk sammenheng er selvskading mye brukt om villet egenskade uten suicidal hensikt, og 

selvmordsforsøk om villet egenskade med suicidal hensikt. I internasjonal sammenheng er 
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NSSI (Non suicidal self-injury), NSSH (Non suicidal self-harm), DSH (Deliberate self-harm 

og SA (Suicide attempt) mest vanlig. De fleste er enige om er at vurdering om av en suicidal 

intensjon var tilstede eller ikke, kan fungere som et kvalitativt skille. Det samme med 

metoden og tolkning av denne, i tillegg til letalitetsvurdering (Muehlenkamp, 2014). Graden 

av letalitet ved metoden brukt har tidligere vært ansett som den «sanne» intensjonen med 

handlingen (Williams, 2014). Williams foreslår videre å ikke glemme den psykologiske 

alvorlighetsgraden ved handlingen, og særlig når metoden er overdose. 

 

Vi vet at å skade seg selv med og uten intensjon om å dø er delvis overlappende fenomener, 

og mange av de som har prøvd å ta sitt eget liv har også utført villet egenskade uten suicidal 

hensikt (Muehlenkamp, 2014). Klinisk og kvalitativt sett kan villet egenskade med hensikt å 

dø og villet egenskade uten hensikt å dø sies å være to separate typer atferd, og at de må 

behandles ulikt i en klinisk setting (Butler & Malone, 2013).  

Villet egenskade kan ha flere funksjoner: å regulere uutholdelige følelser, å komme seg ut av 

en uutholdelig situasjon, å dø, å kommunisere noe, å få bort fokus fra noe, å oppnå noe, det 

kan også få en ut av dissosiasjon. I tillegg, selv om dette kan virke kontraintuitivt, kan det å 

skade seg gjøre det lettere å holde ut å ikke ta sitt eget liv (Muehlenkamp, 2014; Williams, 

2014), noe som styrker rasjonale for å skille mellom suicidal hensikt eller ikke. Samtidig vet 

vi at samme person kan ha forskjellige hensikter både fra en episode av villet egenskade til en 

annen, men også samtidige hensikter underveis i episoden (NSSF, 2015; Williams, 2014; 

Ystgaard, 2003) 

Kvinner er øverst på statistikken når det kommer til forekomst av villet egenskade i de aller 

fleste sammenhenger. Kerkhof (2002) refererer til WHOs multisenterstudie om parasuicid 

som ble utført i 16 europeiske land fra 1989 til 1992. Gjennomsnittsraten de fant var på 193 

per 100 000 for kvinner og på 140 per 100 000 for menn. Raten var høyest i aldersgruppen 

15-24 blant kvinnene (283/100 000), mens det blant mennene var høyest forekomst i 

aldersgruppen 25-34 (199/100 000). Kerkhof konluderer videre med at tendensene er at 

kjønnsforskjellene minsker (2002, s.56). 

I kliniske populasjoner er ofte kjønnsfordelingen av personer med denne lidelsen på 

omtrentlig 75 % kvinner (APA, 2000), men flere studier på ikke-kliniske populasjoner finner 

ikke forskjell i prevalens av BPD mellom kjønnene (Coid, 2009; Grant et al., 2008; Jackson, 

2000; Johnson et al., 2003). Det kan virke som om det kliniske utvalget ikke er 
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generaliserbart, og det råder usikkerhet rundt hva den store ulikheten i forekomst kan 

forklares med. Noe av forklaringen kan ligge i forskjellene i hjelpesøkeratferd mellom 

kjønnene (Grant et al., 2008; Karterud, Wilberg & Urnes, 2011; Skodol & Bender, 2003), og 

ser man dette i sammenheng med en tendens til underdiagnostisering av BPD hos menn 

(Skodol & Bender, 2003) kan mangelen på menn i kliniske studier bli klarere. Ett av de 

største problemene med å ikke sette en diagnose, eller at personen i det hele tatt oppsøker 

hjelp, er at de ikke får behandling, og i dag har vi effektive behandlingsmetoder for BPD 

(Stoffers et al., 2012). 

 

Skodol og Bender (2003) gikk i sin artikkel gjennom flere av forklaringsmodellene og 

teoriene som har vært presentert fra forskere, og konkluderer med at den reelle 

kjønnsprevalensen av BPD fortsatt er ukjent. Det som sterkest kjennetegner de to 

kjønnsgruppene i kliniske studier, og som Sansone & Sansone (2011)oppsummerer, er det 

sterke tendenser hos menn til, i tillegg til BPD, å ha en rusavhengighetsproblematikk og 

antisosiale trekk. Hos kvinner med BPD sees i større grad et symptombilde bestående av 

PTSD-symptomer og spiseforstyrrelser. I forhold til andre personlighetsforstyrrelser og 

kjønnsfordeling kan man si at kvinner er overrepresentert blant avhengig og histrionisk PF, og 

menn er overrepresentert blant antisosial, schizoid og narsissistisk PF (Karterud, Wilberg & 

Urnes, 2011). 

 

Marchetto (2006), fant ingen kjønnsforskjeller i forhold til kutting som metode, og en annen 

studie av Sansone, Lam & Wiederman (2010) fant signifikante forskjeller på to varianter av 

selvskadende atferd, både å stange hodet med vilje og miste en jobb med vilje var en 

signifikant hyppigere atferd blant menn. Det var, i den sistnevnte studien, ingen signifikant 

forskjell mellom kjønnene ved øvrig villet egenskadeatferd uten suicidal hensikt.  

 

Når det kommer til sosiodemografiske faktorer hos personer med en personlighetsforstyrrelse 

og villet egenskade, er studier på unge i overvekt, og mye viser også at villet egenskade er 

spesielt prevalent hos de unge (Grandclerc et al., 2016). Studier har også vist at villet 

egenskade blir et sjeldnere fenomen med en alder på 55 år eller mer (Dennis, Wakefiels, 

Molloy, Andrews, & Friedman, 2005; Dennis & Owens, 2012; Schmidtke et al., 1996) 
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Sammenhengen mellom BPD og villet egenskade hos unge kvinner er spesielt mye undersøkt, 

og mange studier viser at kvinner har villet egenatferd hyppigere enn menn (Brickman, 

Ammerman, Look, Berman, & McCloskey, 2014; Ystgaard, 2003) 

 

WHOs multisenterstudie i Europa (Schmidtke et al., 1996) viste også sammenheng mellom 

villet egenskade og arbeidsløshet, det å være singel, det å ha et lavt utdanningsnivå og det å 

bo alene. I forhold til Durkheims kjente teori om de ulike typene selvmord (Durkheim, 2006 

[1897] ), så kan de overnevnte gruppene sies å da teoretisk sett tilhøre det 

anomiske/egoistiske typen selvmord. Selv om vi ikke har et materiale som sier noe om utført 

selvmord, kan det allikevel være interessant å se om teorien om å ikke være sosialt sett godt 

integrert, har noen sammenheng med villet egenskade.  

 

I et stort utvalg fant forskere en sammenheng mellom angstlidelser og 

personlighetsforstyrrelser (Skodol, Geier, Grant, & Hasin, 2014). Angst som komorbid 

symptomlidelse har også vist seg å spille en rolle for suicidalitet (Allgulander, 2000). GSI 

(Global Severity Index) er det tallmessige uttrykk for den generelle grad av rapportert 

symptombelastning. GSI-skåren regnes ut fra totalskåren i instrumentet det mye brukte SCL-

90-R (Derogatis, 1991). Skåren sier noe om det totale symptomtrykket hos en pasient, og en 

høy skåre er lik en stor grad av lidelse og ubehag.  

 

Depresjon er en av de psykiske lidelsene som regnes som en sterk risikofaktor for suicidal 

atferd (Lönnqvist, 2011) og i tillegg som en spesiell påvirkning som komorbid tilstand hos 

personer med en PF (Stanley & Jones, 2011). Mange studier finner at assosiasjonene med 

villet egenskade hos personer med BPD handler mye om emosjonell dysregulering og 

impulsivitet. Det samme med en manglende problemløsningsevne og kapasiteten til å tro at 

situasjonen kan bedre seg kan være nedsatt hos BPD-pasienter (Linehan, 2002; Williams, 

2014). Dette kan muligens forklare noe av den høye forekomsten av villet egenskade hos de 

med BPD, men på en annen side så er de med BPD allerede et skjevt utvalg da villet 

egenskadeatferd er ett av de ni kriteriene man kan fylle for å få diagnosen. 

 

Sammenhengen mellom villet egenskade og selvmordstanker er en del studert, og generelt 

sett viser litteraturen at de har en sterk assosiasjon (Victor & Klonsky, 2014). 

Selvmordstanker antas også å være hyppig assosiert med personlighetsforstyrrelser og spesielt 
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med BPD (Segal, Marty, Meyer, & Coolidge, 2012; Selby & Yen, 2014). I et utvalg av 

pasienter med BPD fant man at DBT som behandlingsmetode blant annet reduserer 

selvmordstanker (Linehan et al., 2006). 

 

I denne masteroppaven vil jeg undersøke om det er kjønnsforskjeller i forekomst av villet 

egenskade siste 12 måneder hos pasienter med BPD sammenlignet med pasienter med en 

annen PF. Jeg vil også se på om sosiodemografiske variabler og psykiske symptomer har en 

påvirkning på forekomsten av villet egenskade, og kjønnsforskjeller, hos pasienter med BPD 

og annen PF. 

 

Dette er et stort tema med mange mulige momenter å trekke inn. Jeg har valgt å avgrense 

oppgavens omfang og kompleksitet ved å ikke følge pasientene over tid, men fokusere på 

hvordan disse forholdene arter seg på tidspunktet for utredning av den enkelte, altså er studien 

en tverrsnittsundersøkelse. Jeg har også valgt å ikke studere assosiasjonen mellom villet 

egenskade og andre  spesifikke personlighetsforstyrrelser enn BPD, men i stedet  benytte 

gruppen av pasienter med annen PF  som sammenligningsgruppe.  
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2 Materiale og metode 

2.1 Materiale 

DagbehandlingsNettverk (DN) er et klinisk forskningssamarbeid mellom 

personlighetsfokuserte behandlingsenheter i Norge. Datamaterialet brukt i denne oppgaven 

ble samlet inn mellom 2009 og 2015, og stammer fra 16 enheter på Øst-, Sør- og Vestlandet. 

Dataene enhetene leverer inn registreres i et spesialutviklet system hos hver enkelt 

behandlingsenhet og er underkastet jevnlig kontroll og et strengt kvalitetssikringssystem. Alle 

16 enhetene bruker, og er undervist i, de samme utrednings- og 

diagnostiseringsinstrumentene. De innhentede dataene brukes jevnlig til forskning av 

forskergrupper ved UiO/ Oslo universitetssykehus (OUS), og de lokale enhetene kan også 

bruke sine data i forskningsprosjekter om de ønsker det (DagbehandlingsNettverk, 2017).  

Nettverkets kvalitetssikringssystem har innebygde kontrollrutiner for manglende informasjon 

og kontroll av inkonsistens i datasettene, samt for manglende datasett. Staben ved hver enhet 

får undervisning og oppfølging relatert til koding av data. Ved innsendelse av anonymiserte 

data til det sentrale registrert, som OUS har ansvaret for, underkastes disse en ytterligere 

kvalitetskontroll. Spesielle typer inkonsistens eller tendenser til avvik rapporteres tilbake til 

enhetene på generelt grunnlag.  

 

I dette utvalget er 10 fylker representert; 6 på Østlandet, 3 på Vestlandet og 1 på Sørlandet, 

fordelt på totalt 16 enheter. Under er fremstilling over sted og fylke, og hvilken andel (n) 

pasienter av totalen på N=1955 pasienter, enhetene har levert data på: 
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Det er klare diagnostiske rutiner knyttet til utredning av pasientene, og disse består av to trinn. 

Det ene er knyttet til strukturerte intervjuer for symptomlidelser, personlighetsforstyrrelser og 

globalt funksjonsnivå (GAF). Det andre er knyttet til etterfølgende validering av diagnostiske 

beslutninger, nettverket er opptatt av at diagnosen, og spesielt en PF-diagnose, skal 

observeres over tid.  

Det er det generelt sett mange klinikere som deltar i å samle inn diagnostiske data, og for å 

sikre diagnosenes validitet blir de diskutert i hvert enkelt behandlingsteam. I denne oppgaven 

er to typer av diagnoser inkludert: depresjon og personlighetsforstyrrelser. Depresjon (Major 

Depressive Disorder, MDD) er utredet med M.I.N.I. (Sheehan, 2009), og det er ikke skilt på 

om depresjonsepisoden er tilbakevendende eller ikke. Det semistrukturerte intervjuet SCID-II 

(Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders) (First, 1997) brukes 

for å utrede personlighetsforstyrrelser.  
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Som en del de diagnostiske rutinene har 15 av enhetene har blitt undersøkt etter LEAD-

prinsippet (Longitudinal, Expert, All Data principle) og det ble publisert en artikkel på 

undersøkelsen som konkluderte med at slik observasjon over tid er nødvendig og kan lede til 

en endring av diagnosen for 1/3 av pasientene (Pedersen, Karterud, Hummelen, & Wilberg, 

2013). Dette understreker hvorfor revurdering av diagnostikken ved en PF kan være 

essensielt, og det er et prinsipp alle enhetene i DN etterstreber å følge. 

2.2 Etiske aspekter 

Datainnsamlingen er en del av enhetenes standard rutiner for utredning av pasienter. Alle 

pasientene ga likevel et frivillig et skriftlig informert samtykke til deltakelse og til at data ble 

registrert i en anonymisert sentral database. Datatilsynet og Regional etisk komité (REK) har 

godkjent disse prosedyrene, og OUS forvalter lagringen av dataene. 

2.3 Metode 

Studien jeg utfører i denne oppgaven har et beskrivende design, og klassifiseres som en 

tverrsnittstudie. Dette designet er også kjent som et øyeblikksbilde, og resultatene kan si oss 

noe om hvordan bildet for akkurat disse pasientene ser ut på utredningstidspunktet.  

2.3.1 Utvalgte variabler 

Under ser vi en tabell over alle variabler som inngår i datasettet som benyttes i denne 

oppgaven. Avhengig variabel, Villet egenskade siste 12 måneder, er rekodet og slått sammen 

av to separate variabler. Dette beskrives nærmere kapittel 3. 

Kjønn er gitt et nytt talluttrykk, fra 1 og 2 til 0 og 1. Aldersvariabelen er beholdt som 

kontinuerlig i deskriptive analyser men er endret til grupper for logistisk regresjonsanalyse. 

Daglig virke er beholdt slik den er i det opprinnelige datasettet, men på sivilstatus har vi slått 

sammen tre grupper til en: enke(mann), skilt og separert analyseres i samme gruppe. 

Utdanningsnivå (antall år etter ungdomsskolen) er gjennomgående endret til grupper slik at 

informasjonen gir bedre mening i en norsk sammenheng i forhold til utdanningsnivåer. På 

variabelen om bosituasjon er de som bor med barn og de som bor med partner og barn slått 

sammen til en gruppe, da karakteristikken kan være lignende. 
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GSI-skåren er beholdt kontinuerlig i de deskriptive analysene men er delt inn i grupper for 

logistisk regresjonsanalyse. For depresjonsvariabelen er det ikke gjort noen større endringer, 

heller ikke for variabelen om selvmordstanker siste 7 dager, eller variabelen som deler inn 

pasienter med BPD. På graderingen av intensiteten av selvmordstankene siste 7 dager er det i 

logistisk regresjonsanalyse gjort om fra en gradering på fem nivåer til en gruppering basert på 

om tankene som oppgis inneholder konkrete planer om selvmord eller ikke. Dette beskrives 

også nærmere i kapittel 3. Se oversikt over rekoding (tabell 2.1): 
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Tabell 2.1: Oversikt over variabler inkludert i studien, med eventuell rekoding 
 

Navn Informasjon Omstrukturering/rekoding Kommentar 

Villet egenskade 

siste 12 måneder 

Denne variabelen består nå av de som 

enten har svart at de har skadet seg selv 

med vilje, eller prøvd å ta sitt eget liv de 

siste 12 månedene, da det ene spørsmålet 

ble stilt på en sånn måte at vi ikke vet 

intensjonen bak. 

Muligheter:  

Selvskading siste 12 mnd: Ja/Nei 

Selvmordsforsøk siste 12 mnd: Ja/Nei 

De som svarte Nei på begge spørsmål 

ble til Nei i den nye variabelen. De 

som svarte Ja på ett eller begge 

spørsmålene ble kodet som Ja i den 

nye variabelen 

Brukes som avhengig variabel 

i logistisk regresjonsanalyse 

Kjønn Denne ble beholdt, men gitt nytt 

talluttrykk 

Fra 1 og 2 til 0 og 1 Endret pga. leservennlighet 

Alder Denne variabelen er kontinuerlig i 

deskriptive analyser med. Men for 

logistisk regresjonsanalyse er alderen 

gruppert. Inndelingen er basert på 

aldersgjennomsnitt, og et forsøk på å 

fordele jevnt. 

Gruppe 1: 24 år eller under 

Gruppe 2: 25 år- 34 år 

Gruppe 3: 35 år eller over 

 

Daglig virke  1=skoleelev/student  

2=hjemmeværende  

3=i arbeid  

4=uføretrygdet  

5=arbeidsavklaringspenger  

6=arbeidsledig 

I tillegg: 9= manglende 

informasjon 

Sivilstatus Endret fra  

6 grupper til 3, og andre verdier enn 1-3 

er nå kodet som 9. Enke(mann), separert 

og skilt er slått sammen til en gruppe. 

Til  

1=ugift 

2=gift/samboer 

3=enke(mann)/separert/skilt 

9= manglende informasjon 

Før omkoding: 

1= ugift 

2 = samboer 

3 = gift/partner 

4 = separert 

5 = skilt 

6 = Enke/enkemann 

Utdanningsnivå Opprinnelig er denne kontinuerlig og spør 

om antall år med utdannelse etter 

ungdomsskolen.  

Kodet om til tre grupper som kan gi 

mening ift. utdanningssystemet i Norge. 

1= 4 år eller mindre (tilsvarende 

VGS/lærling) 

2= 5-7 år (tilsvarende diplom/BA) 

3= 8år eller mer (tilsvarende MA+) 

I tillegg: 9= manglende 

informasjon 

Bosituasjon Redusert fra 6 til 4 grupper, slått sammen 

de som bor med partner og evt. barn og 

de som bare bor med barn. 

1=bor alene 

2=bor med foreldre 

3=bor med partner og/eller barn 

4=bor med noen andre 

9= manglende informasjon 

Før omkoding 

1,00 = bor alene 

2,00 = bor m foreldre 

3,00 = bor m bare barn 

4,00 = bor m partner og evt. 

barn 

5,00 = bor med noen andre 

GSI-skåre Verdien er kontinuerlig i deskriptive 

analyser, jeg delte inn i grupper på 1,0 

eller under, 1,1-2,0, og 2,1 eller over  

1= 1.0 eller under 

2= 1,1-2,0 

3= 2,1 eller over 

9= manglende informasjon 

Endret den inn i disse 

gruppene med en cut-off på 

1,0,(Gamman,2000) og likt 

intervall på neste gruppe, opp 

til og med 2,0. Instrument er 

SCL-90-R 

Depresjon Depresjon som diagnose er stilt (MDD) 0= ikke en depresjon 

1= har en depresjon 

I tillegg 9= manglende 

informasjon 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

 0= Nei 

1= Ja 

9= manglende informasjon 

Denne henger sammen med 

variabelen under med et: Hvis 

ja:,se i vedlegg 1, s. 4. 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Rangering av selvmordstankenes 

intensitet 

1 Bare flyktige selvmordstanker 
2 Hyppige selvmordstanker, men anså 

ikke selvmord som noen aktuell løsning 

3 Anså selvmord som aktuell løsning, men 
uten at jeg la spesielle planer 

4 Jeg utarbeidet klare planer for selvmord 

5 Jeg gjorde aktivt forberedelser til 
selvmord 

I den logistiske 

regresjonsanalysen har jeg 

skilt på selvmordstanker uten 

konkrete planer (1-3) og 

tanker med konkrete planer 

(4-5) 

 

BPD Har fått diagnosen BPD (301.83/F60.3) 

etter utredning med SCID-II 

0= Nei 

1= Ja 
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2.3.1 Statistiske analyser 

Som Software for de statistiske analysene ble SPSS 22 og 24 ble brukt, og etter innledende, 

beskrivende analyser med krysstabulering, ble logistisk regresjon valgt som videre 

analyseform grunnet problemstillingen, den avhengige variabelens form og valgt studiedesign 

(Field, 2013; Ringdal, 2009). Dataene er alle enten på nominal, eller ordinalnivå, og dette ble 

også tatt hensyn til i analysebestemmelsene. Datasettet jeg fikk overlevert var bearbeidet og 

renset, ved manglende informasjon ble svaralternativer kodet til 9. 

Jeg undersøkte de tre gruppene (de med minst èn PF, de med BPD og de med en annen PF) 

med uni- og bivariate analyser, ved hjelp av frekvensanalyse og krysstabulering. T-test ble 

brukt for å finne forskjeller i kjønnene på de kontinuerlige variablene, og testing av kjikvadrat 

ga informasjon om de grupperte variablene. Analysene ga også informasjon om hvordan noen 

av variablene måtte omstruktureres før de kunne brukes i logistisk regresjonsanalyse. I tillegg 

fikk vi informasjon om fordeling, forekomst og tendenser i utvalget. 

Jeg bygget en syntax som kunne brukes på alle nivåer i logistisk regresjonsanalyse, og brukte 

«forced entry method», da dette var anbefalt (Field, 2013). Det ble konsekvent brukt et 

konsekvent et konfidensintervall (KI) på 95 %. 

For de kontrollerte analysene ville jeg først se på hvor mye BPD betydde som faktor for 

kjønnene, for så å lage en siste analyse hvor alle variablene var kontrollert for. Da får vi noe 

informasjon om hvilke variabler som står sterkt uavhengig av hverandre, noe som videre kan 

styrke teorien om en påvirkning, men riktignok kun blant de inkluderte variablene. 
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3 Resultater 

Jeg vil i det følgende presentere de deskriptive analysene, så de logistiske 

regresjonsanalysene, først ujustert. Deretter justert for BPD, for så justert for alle inkluderte 

variabler. Grunnet den store mengden tabeller har jeg valgt å fordele plasseringen av disse 

både underveis i oppgaven og bakerst i oppgaven. Tabeller blir referert til fortløpende, og 

disse er plassert som følger:  

Plassert under avsnittet 3.1 Deskriptive analyser på side 29 og 30:  

Tabell 3.3: Sosiodemografiske variabler hos pasienter med BPD eller en Annen PF. 

Tabell 3.4: Psykiske symptomer hos pasienter med BPD, og pasienter med en Annen PF.   

 

Plassert under avsnittet 3.2 Logistisk regresjonsanalyse på side 35-39:  

Tabell 3.6: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske 

variabler og psykiske symptomer hos pasienter med BPD fordelt på kjønn. Ujusterte analyser. 

Tabell 3.7: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske 

variabler og psykiske symptomer hos pasienter med Annen PF fordelt på kjønn. Ujusterte 

analyser. 

Tabell 3.9: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske 

variabler og psykiske symptomer hos mannlige pasienter. Justerte analyser i høyre kolonne.. 

Tabell 3.10: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske 

variabler og psykiske symptomer hos kvinnelige pasienter. Justerte analyser i høyre kolonne.. 

Tabell 3.11: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske 

variabler og psykiske symptomer hos totalutvalget. Justerte analyser i høyre kolonne. 

 

Plassert før Litteraturlisten på side 47-51: 

Tabell 3.1: Forekomst av sosiodemografiske variabler hos totalutvalget. 

Tabell 3.2: Forekomst av psykiske symptomer hos totalutvalget. 

Tabell 3.5: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske 

variabler og psykiske symptomer hos totalutvalget. Ujusterte analyser. 

Tabell 3.8: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske 

variabler og psykiske symptomer hos totalutvalget. Justerte analyser i høyre kolonne. 
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Innledningsvis ønsket jeg også å undersøke påvirkningen av antisosial PF og rus- og 

avhengighetsproblematikk, men forekomsten av begge var på et veldig lavt nivå i dette 

utvalget, med hhv. n=27 (1,4 %) for antisosial PF, og n=64 (3,3 %) som regnet seg selv som 

problembruker/misbruker på utredningstidspunktet. Av disse var det n=9 av pasientene med 

antisosial PF som oppga at de hadde utført villet egenskade siste 12 måneder, og av problem-

/misbrukerne var det n=34. Jeg valgte derfor å ekskludere de to variablene nevnt overfor og 

heller fokusere på sosiodemografiske variabler og psykiske symptomer. 

Villet egenskade er et sentralt mål, og avhengig variabel i logistisk regresjonanalyse, og 

spørsmålene om villet egenskade stilles slik i det originale spørreskjema (vedlegg 1, s. 4):  

1. Har du noen gang med vilje tatt en overdose (f.eks. piller eller annen medisin) eller på 

annen måte forsøkt å skade deg (f.eks. kuttet/rispet/brent/svidd deg, slått hodet i veggen o.l.)? 

0 Nei 

1 Ja 

Hvis ja: 

1.1 Hvor mange ganger har du gjort dette? (ca.) ____ 

1.2 Hvor mange ganger har du måttet få legehjelp på grunn av dette? (ca.) ____ 

 

2. Har du i løpet av de siste 12 månedene med vilje skadet deg selv som nevnt over? 

0 Nei 

1 Ja 

 

Det er kun svarene på spørsmål 2 vi har inkludert, men formuleringen til spørsmål 1 er nevnt 

her da definisjonen på villet egenskade er plassert i spørsmål 1 og vises til i spørsmål 2.  

I denne definisjonen er det ikke inkludert noe om intensjonen ved handlingen (suicidal 

hensikt eller ikke), og derfor kan vi ikke vite sikkert hva slags type atferd de oppgir at de har 

hatt når de svarer ja på spørsmål 2. De kan ha hatt villet egenskade uten suicidal intensjon, 

eller villet egenskade med suicidal intensjon, det er vanskelig å tolke. Av totalutvalget på 

N=1955 er det 356 (18,2 %) som har svart ja på spørsmålet over, og ikke har svart, eller har 

svart nei på spørsmålet om villet egenskade med suicidal hensikt, se dette spørsmålet under: 

2. Har du forsøkt å ta ditt eget liv i løpet av de siste 12 månedene? 

0 Nei 

1 Ja 
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I spørsmålet over kommer det tydelig frem at svaret Ja fordrer villet egenskade med suicidal 

hensikt, og det er 31 personer (1,6 %) av totalutvalget som har svart ja på dette, men ikke 

svart, eller svart nei på det første spørsmålet. Det er 199 personer (10,2 %) som svarer ja på 

begge de overnevnte spørsmålene om villet egenskade.  

 

I denne oppgaven har vi valgt å være konservative, og har derfor slått de to spørsmålene om 

villet egenskade sammen til ett spørsmål, med mål om å prøve å unngå feil. I det videre består 

derfor variabelen villet egenskade de siste 12 månedene av svarene til de som har svart ja på 

ett, eller begge av spørsmålene om villet egenskade, n=586 (30 %) (se tabell 3.1). 

 

En annen sentral variabel er forekomst av selvmordstanker og gradering av disse 

Spørsmålet er satt opp i spørreskjema som et todelt spørsmål, hvor svaret på det første 

spørsmålet betinger om du skal svare på det neste, se spørreskjemaet (vedlegg 1, s.4): 

Selvmordstanker 

1. Har du hatt selvmordstanker i løpet av de siste 7 dagene? 

0 Nei 

1 Ja 

 

Hvis ja: 

1.1 Hvordan vil du karakterisere dine selvmordstanker de siste 7 dagene? 

 

1 Bare flyktige selvmordstanker 

2 Hyppige selvmordstanker, men anså ikke selvmord som noen aktuell løsning 

3 Anså selvmord som aktuell løsning, men uten at jeg la spesielle planer 

4 Jeg utarbeidet klare planer for selvmord 

5 Jeg gjorde aktivt forberedelser til selvmord 

 

De fleste hadde svart tro mot instruksen, men av totalutvalget hadde 8 personer (0,4 %) svart 

nei på spørsmål en, eller ikke svart på det i det hele tatt, men allikevel rangert tankene sine. 
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3.1 Deskriptive analyser 

Her nevnes først utvalget i sin helhet, for så å deles inn i to delt inn på pasienter med BPD, 

eller pasienter med en annen PF. Gruppene som presenteres er konsekvent i følgende 

rekkefølge: 1) Totalutvalget, N=1955, 2) pasienter med BPD, n=603, sammen med pasienter 

med en annen PF, n=1352.  

3.1.1 Sosiodemografiske variabler 

I totalutvalget var gjennomsnittalderen 33,0 år (SD 9,5 år) (tabell 3.1). Blant pasienter med 

BPD var gjennomsnittsalderen 30,0 år (SD 8,2) mens for pasienter med annen PF var 

gjennomsnittsalderen 34,3 år (SD 9,8) (tabell 3.3). To undergrupper peker seg ut her, kvinner 

med BPD har det laveste aldersgjennomsnittet på 29,4 år (SD 7,7), og mennene med en annen 

PF har det høyeste med 35,9 år (SD 9,3).  Det er en signifikant kjønnsforskjell på alder for 

alle tre grupper (tabell 3.1 og 3.3).  

Når det kommer til de andre sosiodemografiske variablene så er overvekten av pasientene 

enten i jobb (28,7 %) eller på arbeidsavklaringspenger (AAP) (39,5 %) (tabell 3.1). I tillegg 

finner vi at 12,4 % av kvinnene med BPD er studenter/skoleelever, mot 6,5 % av kvinnene 

med en annen PF (tabell 3.3).  Kun 10,1 % er enke(menn), separert eller skilt, mens 38,1 % er 

gift eller samboer, mot 47,7 % som oppgir at de er ugift (tabell 3.1). På sivilstatus er det en 

signifikant forskjell i sivilstatus mellom kjønnene hos de med en annen PF. De fleste (62,3 %) 

har en utdannelse på 4 år eller mindre etter ungdomsskolen, noe som kan tilsvare 

videregående skole (tabell 3.1). Hele 72,2 % av mennene med BPD har en utdannelse etter 

ungdomsskolen på 4 år eller mindre, mot 58,2 % av mennene med en annen PF (tabell 3.3). 

Over til bosituasjon, så bor rett under halvparten sammen med partner og/eller barn, dette 

tallet er høyere for kvinner enn menn, med 52,6 % mot 37,7 % (tabell 3.1), også her finner vi 

en signifikant forskjell mellom kjønnene i gruppen med en annen PF (tabell 3.3). 

3.1.2 Psykiske symptomer 

BPD er diagnostisert hos 30,8 %, hos hhv. 15,4 % (n=79) av mennene og 36,4 % (n=524) av 

kvinnene. Videre på psykiske symptomer hos totalutvalget (tabell 3.2), er GSI-

gjennomsnittskåren på 1,7 (SD 0,7), og 53,4 % kvalifiserer til en depresjon (MDD) på 

utredningstidspunktet. På målet om GSI-skåre finner vi igjen en signifikant kjønnsforskjell 
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hos de med en annen PF, men ikke for de med BPD (tabell 3.4). Som vi kan se har utvalget 

med BPD et høyere GSI-snitt med 1,8 (SD 0,7), mot 1,6 (SD 0,6) hos de med en annen PF, 

snittforhøyelsen sees særlig i gruppen med en GSI-skåre på 2,1 eller over (tabell 3.4). Se 

prosentandelene i den grafiske fremstillingen av resultatene fra tabell 3.4 under:

 

 

For villet egenskade siste 12 måneder, er det også signifikant forskjell mellom kjønnene, men 

kun hos den ene gruppen: de med en annen PF (tabell 3.4). Den største prosentforskjellen 

mellom gruppene ser vi i tabell 3.4 og på villet egenskade de siste 12 månedene, fra 49,8 % 

hos dem med BPD mot 21,2 % hos pasienter med en annen PF. Totalutvalget har 30 % villet 

egenskade siste 12 måneder, 33 % av kvinnene, og 21,4 % av mennene (tabell 3.2). I utvalget 

med BPD har 45,6 % av mennene og 50,4 % av kvinnene villet egenskade siste 12 måneder, 

og det er ikke en signifikant forskjell mellom kjønnene (tabell 3.4). 

På målene om selvmordstanker er det ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene internt i 

gruppene, men pasienter med BPD har svarer hyppigere at de har hatt selvmordstanker de 

siste 7 dagene (44,1 % mot 31,1 %) (tabell 3.4). Av totalutvalget (tabell 3.2) har mer enn 1/3 
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(35 %) hatt selvmordstanker de siste 7 dagene, og 8,1 % av de som hadde selvmordstanker 

siste 7 dager oppgav at de enten utarbeidet klare planer for å ta sitt eget liv eller gjorde aktive 

forberedelser til selvmord. Se grafisk fremstilling av fordelingen av selvmordstankenes 

intensitet hos pasienter med BPD sammenlignet med pasienter med en annen PF under (fra 

tabell 3.4): 
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1.Statistiske tester (t-test og kjikvadrat) er foretatt på forskjeller mellom menn og kvinner 
 

  

Tabell 3.3: Sosiodemografiske variabler hos pasienter med BPD eller en Annen PF 
 

 Pasienter med BPD Pasienter med en Annen PF 

 
Total 
n=603 

Menn 
n=79 

Kvinner 
n=524 

P- 
verdi1 

Total 
n=1352 

Menn  
n=435 

Kvinner 
n=917 

P-
verdi1 

Alder Gjennomsnittsalder (SD) 30,0 (8,2) 34,3 (10,2) 29,4 (7,7) ,000 34,3 (9,8) 35,9 (9,3) 33,5 (9,9) ,000 

  n % n % n %  n % n % n %  

Daglig virke 

I arbeid 151 25,0 25 31,6 126 24,0 ,123 410 30,3 151 34,7 259 28,2 ,207 

Skoleelev/student 69 11,4 4 5,1 65 12,4  86 6,4 26 6,0 60 6,5  

Hjemmeværende 18 3,0 5 6,3 13 2,5  42 3,1 12 2,8 30 3,3  

Uføretrygdet 30 5,0 5 6,3 25 4,8  86 6,4 22 5,1 64 7,0  

Arbeidsavklaringspenger 248 41,1 28 35,4 220 42,0  524 38,8 155 35,6 369 40,2  

Arbeidsledig 53 8,8 6 7,6 47 9,0  133 9,8 47 10,8 86 9,4  

Manglende informasjon 34 5,6 6 7,6 28 5,3  71 5,3 22 5,1 49 5,3  

Sivilstatus 

 

Gift/samboer 
219 36,3 23 29,1 196 37,4 ,299 525 38,8 144 33,1 381 41,5 ,026 

Ugift 297 49,3 46 58,2 251 47,9  636 47,0 223 51,3 413 45,0  

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
59 9,8 8 10,1 51 9,7  140 10,4 48 11,0 92 10,0  

Manglende informasjon 28 4,6 2 2,5 26 5,0  51 3,8 20 4,6 31 3,4  

Utdanning 

etter 

ungdomsskolen 

8 år eller mer (tilsvarer 
MA eller mer) 

45 7,5 7 8,9 38 7,3 ,556 153 11,3 48 11,0 105 11,5 ,667 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
115 19,1 12 15,2 103 19,7  312 23,1 109 25,1 203 22,1  

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
406 67,3 57 72,2 349 66,6  812 60,1 253 58,2 559 61,0  

Manglende informasjon 37 6,1 3 3,8 34 6,5  75 5,5 25 5,7 50 5,5  

Bosituasjon 

Bor sammen med 

partner og/eller barn 
290 48,1 30 38,0 260 49,6 ,226 662 49,0 164 37,7 498 54,3 ,000 

Bor alene 179 29,7 32 40,5 147 28,1  419 31,0 176 40,5 243 26,5  

Bor sammen med 
foreldre 

45 7,5 6 7,6 39 7,4  137 10,1 45 10,3 92 10,0  

Bor sammen med noen 

andre  
61 10,1 8 10,1 53 10,1  83 6,1 29 6,7 54 5,9  

Manglende informasjon 28 4,6 3 3,8 25 4,8  51 3,8 21 4,8 30 3,3  
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1. Statistiske tester (t-test og kjikvadrat) er foretatt på forskjeller mellom menn og kvinner. 

2. Det er n=8 som ikke har svart ja på at de har hatt selvmordstanker siste 7 dager, men som allikevel har gradert intensiteten av tankene. 

 

 

 

  

Tabell 3.4: Psykiske symptomer hos pasienter med BPD, og pasienter med en Annen PF   
 

  Pasienter med BPD  Pasienter med en Annen PF  

  
Total 

n=603 

Menn 

n=79 

Kvinner 

n=524 

P- 

verdi1 

Total 

n=1352 

Menn 

n=435 
Kvinner n=917 

P- 

verd
i1 

 

GSI-Skåre 

 

Gjennomsnitt (SD) 1,8 (0,7) 1,9 (0,7) 1,8 (0,7) ,773 1,6 (0,6) 1,4 (0,6) 1,6 (0,6) ,000 

 
Manglende 

informasjon (n=) 
27  3  24   50  18  32   

  N % n % n %  N % n % n %  

Depresjon 

 

Nei 242 40,1 30 38,0 212 40,5 ,992 600 44,4 191 43,9 409 44,6 ,914 

Ja 340 56,4 48 60,8 292 55,7  703 52,0 227 52,2 476 51,9  

Manglende 

informasjon 
21 3,5 1 1,3 20 3,8  49 3,6 17 3,9 32 3,5  

Villet egenskade 

siste 12 måneder 

 

Nei 303 50,2 43 54,4 260 49,6 ,470 1066 78,8 361 83,0 705 76,9 ,010 

Ja 300 49,8 36 45,6 264 50,4  286 21,2 74 17,0 212 23,1  

Selvmordstanke

r siste 7 dager 

 

Nei 310 51,4 38 48,1 272 51,9 ,465 877 64,9 277 63,7 600 65,4 ,789 

Ja 266 44,1 39 49,4 227 43,3  421 31,1 141 32,4 280 30,5  

Manglende 
informasjon 

27 4,5 2 2,5 25 4,8  54 4,0 17 3,9 37 4,0  

Selvmordstanke

r siste 7 dager, 

intensitet2 

 

1. Bare flyktige 

selvmordstanker 
94 34,6 11 28,2 83 35,6 ,263 175 41,4 62 42,8 113 40,7 ,440 

2. Hyppige 

selvmordstanker, men 

anså ikke selvmord 
som noen aktuell 

løsning 

69 25,4 6 15,4 63 27,0  106 25,1 33 22,8 73 26,3  

3. Anså selvmord som 
aktuell løsning, men 

uten at jeg la spesielle 

planer 

88 32,4 18 46,2 70 30,0  107 25,3 41 28,3 66 23,7  

4. Jeg utarbeidet klare 

planer for selvmord 
16 5,9 3 7,7 13 5,6  32 7,6 9 6,2 23 8,3  

5. Jeg gjorde aktivt 
forberedelser til 

selvmord 

5 1,8 1 2,6 4 1,7  3 0,7 0 0,0 3 1,1  
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3.2 Logistisk regresjonsanalyse 

«Binary logistic regression», som SPSS 24 kaller en logistisk regresjonsanalyse utført med en 

binær avhengig variabel, ble utført på de samme variablene som i tabellene over. Målet var å 

estimere hver enkelt variabels sammenheng med villet egenskade hos totalutvalget, og de to 

underutvalgene. Jeg velger å ikke fokusere så mye på funn som ikke er signifikante eller mye 

under OR. 1,68, som kan regnes som en liten effektstørrelse (Chen, Cohen, & Chen, 2010).  

3.2.1 Sosiodemografiske variabler 

Kvinner har i totalutvalget en forhøyet og signifikant assosiasjon med villet egenskade de 

siste 12 måneder (OR 1,81, 95 % KI 1,43-2,30) (tabell 3.5). På utvalget med BPD er 

assosiasjonen svakere mellom kvinner og villet egenskade (OR 1,2, 95 % KI 0,75-1,95), og 

funnet er ikke lenger signifikant (tabell 3.6). Men om vi ser på analysen justert for alle 

inkluderte variabler har kvinner en forhøyet og signifikant rolle igjen (OR 1,63, 95 % KI 

1,24,-2,13). 

En alder på 24 år eller under viser en OR på 5,12 (95 % KI 3,90-5,71) for totalutvalget (tabell 

3.5), og det er en sterkere assosiasjon hos kvinner med en OR på 5,23 (95 % KI 3,85-7,11), til 

sammenligning har menn en OR på 3,25, og begge funnene er signifikante. Videre på 

pasienter med BPD eller en annen PF (tabell 3.6), så utmerker fortsatt gruppen på 24 år eller 

under seg med en sterk sammenheng, men særlig hos mennene (OR 10,46, 95 % KI 1,95-

56,07). Til sammenligning har kvinner med en annen PF en OR på 4,68 (95 % KI 3,07-7,14). 

Assosiasjonen med en alder på 24 år eller under er fortsatt forhøyet når det kontrolleres for 

alle inkluderte variabler med en OR på 4,21 (95 % KI 2,96-6,00). 

Det å ha status som skoleelev eller student har en økt assosiasjon med villet egenskade (OR 

1,86, 95 % KI 1,29-2,68 ), særlig for kvinner (OR 1,82, 95 % KI 1,21-2,74) (tabell 3.5). Å 

være arbeidsledig gir en også sammenheng med villet egenskade (OR 1,31, 95 % KI 0,92-

1,87), men denne er ikke signifikant (tabell 3.5). Ser vi på utvalget med BPD (tabell 3.6) så er 

status som skoleelev/student ikke lenger signifikant og OR er redusert fra 1,86 til 1,64 (95 % 

KI 0,90-2,97).  
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Videre sees også en forhøyet OR for de som er ugift, og spesielt for menn (OR 2,39, 95 % KI 

1,44-3,97) (tabell 3.5). Hos utvalget med en annen PF ser sivilstatus som ugift ut til å bety 

mer enn hos de med BPD: hos ugifte menn finner vi en OR på 2,62 (95 % KI 1,41-4,85) og en 

noe lavere OR, men fortsatt signifikant på 1,70 (95 % KI 1,23-2,36) (tabell 3.7). 

Sammenhengen er ikke lenger tilstede etter justering for alle inkluderte variabler (tabell 3.11). 

På målet om utdannelse etter ungdomsskolen på 4 år eller mindre er OR forhøyet hos menn 

generelt (OR 1,48, 95 % KI 0,67-3,30) og for menn med BPD (OR 5,00, 95 % KI 0,66-

38,15), men funnene er ikke signifikante (tabell 3.5). 

Både det å bo alene (OR 1,70, 95 % KI 1,35-2,13), det å bo sammen med foreldre (OR 2,55 

95 % KI 1,84-3,54), og det å bo sammen med noen andre (OR 3,16, 95 %g KI 2,21-4,53) gir 

en signifikant økt assosiasjon med villet egenskade siste 12 måneder (tabell 3.5). 

Assosiasjonen er sterkest for kvinner som bor med noen andre (OR 3,50, 95 % KI 2,31-5,30) 

(tabell 3.5). For utvalget med en annen PF har det å bo alene en sammenheng med villet 

egenskade, og særlig for menn, med en OR på 2,92 (95 % KI 1,55-5,53). Ser vi på utvalget 

med BPD så finner vi en mer enn doblet OR som er tilstede hos begge kjønn som bor hos 

foreldrene sine, denne har økt fra 2,55 til 6,46 (95 % KI 2,91-14,36) (tabell 3.6). Alle tre 

sammenhengene (å bo alene, med foreldre, eller sammen med noen andre) forblir litt forhøyet 

når den justeres for alle inkluderte variabler (tabell 3.11). 

3.2.1 Psykiske symptomer 

Hos totalutvalget (tabell 3.5) kan vi se at en GSI-skåre på over 1,1 gir en noe forhøyet OR, og 

spesielt en på 2,1 eller over hvor OR er 2,59 (95 % KI 1,89-3,56). For utvalget med BPD er 

OR for gruppen med en GSI-skåre på 2,1 eller over på 1,85 (95 % KI 1,08-3,70) (tabell 3.6) 

og for gruppen med en annen PD er den noe høyere (OR 2,09 95 % KI 1,37-3,20) (tabell 3.7). 

I analysen justert for alle inkluderte variabler (tabell 3.11) er en GSI-skåre på over 2,1 er 

redusert fra OR 2,59 til 1,50 (95 % KI 1,05-2,15).  

For depresjon er ikke OR særlig forhøyet (det høyeste er på 1,20 i tabell 3,7), og den er heller 

ikke signifikant hos noen av utvalgene (tabell 3.5-3.7). Vi ser heller ingen sammenheng eller 

stor endring på denne variabelen i de justerte analysene (tabell 3.8-3.11) 

Over til selvmordstanker siste 7 dager for totalutvalget, så ser dette ut til å ha assosiasjon med 

villet egenskade, med en OR på 3,56 (95 % KI 2,90-4,37) (tabell 3.5). Justert for BPD og 
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sortert på kjønn endrer OR for selvmordstanker siste 7 dager seg ikke nevneverdig (tabell 3.9 

og 3.10), men når alle variabler justeres for reduseres assosiasjonen til OR 1,94 (95 % KI 

1,07-3,52) (tabell 3.11) 

Selvmordstanker de siste 7 dager uten konkrete planer har en OR på 3,35 (95 % KI 2,72-4,13) 

(tabell 3.5). For selvmordstanker siste 7 dager med konkrete planer hos totalutvalget, er OR 

på 11,96 (95 % KI 6,43-22,25), og spesielt høy er den for menn, på hele 23,50 (95 % KI 6,21-

88,93) (tabell 3.5). For menn med en annen PF er også assosiasjonen svært sterk (OR 19,48 

95 % KI 4,61-82,34) (tabell 3.7) Funnet er signifikant, men har et stort konfidensintervall. Til 

sammenligning har kvinnene med annen PF en OR på 10,45 (95 % KI 4,53-24,11) (tabell 

3,7). 

BPD har også en assosiasjon med villet egenskade siste 12 måneder, men en OR på 4,08 (95 

% KI 2,46-6,79) for menn og en OR på 3,38 (95 % KI 2,68-4,25) for kvinner (tabell 3.5) 

Oppsummerende om trender i de justerte analysene er det for menn generelt sett små 

bevegelser for justeringen av BPD-diagnosen (tabell 3.9). For menn er fortsatt følgende funn 

signifikante men OR har gått noe ned: for de i alderen 25-34 år, de som er ugift, de som bor 

med foreldre og de som bor alene. Selvmordstanker siste 7 dager har også gått noe ned, det 

samme med selvmordstanker siste 7 dager både med og uten konkrete planer. Nedgangen 

varierer fra 0,01 til 1,62, så det er ikke så veldig store effektforskjeller som viser seg når man 

kontrollerer for bare BPD. 

 

For kvinner er det flere variabler som forblir uforandret etter justering (tabell 3.10) De som 

går ned noe, og fortsatt er signifikante, er begge aldersgruppene, status som student/skoleelev, 

de med GSI-skåre på 2,1 eller over, selvmordstanker siste 7 dager, og selvmordstanker siste 7 

dager uten konkrete planer. Her er det også snakk om små effektforskjeller, på det meste i 

overkant av 1.0 i endring av OR.  

I analysen hvor alle inkluderte variabler er kontrollert for (tabell 3.11) kan man, som et 

overordnet bilde, si at det denne kontrollerte analysen bidrar med er å jevnt over justere ned 

de fleste variablenes OR med 0.50-1.0, men noen mer enn andre. Både odds ratioen til de som 

er ugift, til de som bor med noen andre og de med selvmordstanker de siste syv dager, er 

halvert men fortsatt signifikant. OR for selvmordstanker uten konkrete planer er også halvert, 

og ikke lenger signifikant, det samme gjelder for de med status som skoleelev/student. Den 
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tydeligste endringen er for selvmordstanker med konkrete planer, den er her redusert fra 11.96 

til 4,40, men er fortsatt sterk og signifikant. Assosiasjonen mellom BPD og villet egenskade 

siste 12 måneder beholdes også når det justeres for alle inkluderte variabler, og er fortsatt 

signifikant.  
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- = referanse, ikke relevant, eller for liten størrelse på utvalget 

  

Tabell 3.6: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske variabler og 

psykiske symptomer hos pasienter med BPD fordelt på kjønn. Ujusterte analyser. 
 Total 

N=603 

Menn  

n=79 

Kvinner  

n=514 

         

  
O.R 95 % KI p-

verdi 

O.R 95 % KI p-

verdi 

O.R 95 % KI p-

verdi 

Kjønn 

Mann 

 
Kvinne 

- - - - - - - - - 

1,21 0,75-1,95 ,426 - - - - - - 

Alder 

 

 

35 år eller over - - - - - - - - - 

25-34 år 1,48 0,99-2,22 ,056 1,74 0,65-4,70 ,273 1,43 0,92-2,23  ,117 

24 år eller under 4,64 2,93-7,37 

 

,000 

 
10,46 1,95-56,07 ,006 4,31 2,63-7,08  ,000 

Daglig virke 

I arbeid - - - - - - - - - 

Skoleelev/student 1,64 0,90-2,97 ,103 - - - 1,46 0,79-2,71 ,229 

Hjemmeværende 0,52 0,19-1,42 ,202 0,23 0,02-2,37 ,217 0,69 0,22-2,16 ,519 

Uføretrygdet 0,41 0,18-0,93 ,034 0,23 0,02-2,37 ,217 0,45 0,19-1,10 ,078 

Arbeidsavklarings- 

penger 
0,73 0,49-1,98 ,132 0,60 0,20-1,78 ,355 0,74 0,48-1,16 ,187 

Arbeidsledig 1,15 0,61-2,18 ,657 1,85 0,29-11,98 ,520 1,08 0,55-2,13 ,824 

Sivilstatus 

 

 

Gift/samboer - - - - - - - - - 

Ugift 1,93 1,36-2,76 ,000 1,85 0,67-5,13 ,236 1,97 1,35-2,88 ,000 

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
0,98 0,55-1,75 ,940 ,52 0,09-3,16 ,476 1,07 0,58-1,99 ,824 

Utdanning etter 

ungdomsskolen 

 

8 år eller mer 

(tilsvarer MA eller 
mer) 

- - - - - - - - - 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
1,05 0,53-2,09 ,895 1,95 0,35-10.92 ,446 0,84 0,40-1,77 ,645 

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
1,26 0,68-2,34 ,461 5,00 0,66-38,15 ,121 1,17 0,60-2,28 ,650 

Bosituasjon 

Bor sammen med 

partner og/eller barn 
- - - - - - - - - 

Bor alene 1,58 1,09-2,30 ,017 1,17 ,43-3,21 ,446 1,70 1,13-2,56 ,011 

Bor sammen med 

foreldre 
6,46 2,91-14,36 ,000 7,50 ,78-72,44 ,082 6,33 2,70-14,88 ,000 

Bor sammen med 

noen andre 
3,34 1,84-6,07 ,000 2,50 ,50-12,47 ,264 3,51 1,84-6,70 ,000 

GSI-skåre 

1,0 eller under - - - - - - - - - 

1,1-2,0 1,13 0,66-1,94 ,648 1,09 0,23-5,24 ,917 1,15 0,65-2,04 ,630 

2,1 eller over 1,85 1,08-3,19 ,026 2,50 0,50-12,47 ,264 1,78 1,00-3,18 ,050 

Depresjon 
Nei - - - - - - - - - 

Ja 1,08 0,77-1,50 ,664 0,90 0,36-2,27 ,829 1,10 0,77-1,57 ,601 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei - - - - - - - - - 

Ja 2,64 1,88-3,70 ,000 2,22 0,89-5,53 ,087 2,74 1,90-3,95 ,000 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Ikke 

selvmordstanker 

eller ukjent 

- - - - - - - - - 

Selvmordstanker 

uten konkrete planer 
2,51 1,80-3,52 ,000 1,97 0,78-4,98 ,153 2,64 1,83-3,79 ,000 

Selvmordstanker 
med konkrete planer 

15,14 3,47-66,09 ,000 - - - 11,71 2,63-52,17 ,001 
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- = referanse eller ikke relevant 

 

  

Tabell 3.7: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske variabler og 

psykiske symptomer hos pasienter med Annen PF fordelt på kjønn. Ujusterte analyser. 

 

Total 

N=1352 

Menn  

n=435 

Kvinner  

n=917 

         

  O.R 95 % KI p-verdi O.R 95 % KI 
p-

verdi 
O.R 95 % KI 

p-

verdi 

Kjønn 

Mann 

 

Kvinne 

- - - - - - - - - 

1,47 1,09-1,97 ,010 - - - - - - 

Alder 

 

 

35 år eller over - - - - - - - - - 

25-34 år 2,47 1,80-3,39 ,000 1,94 1,13-3,33 ,017 2,79 1,88-4,13 ,000 

24 år eller under 4,10 2,85-5,89 ,000 2,08 0,89-4,85 ,091 4,68 3,07-7,14 ,000 

Daglig virke 

I arbeid - - - - - - - - - 

Skoleelev/student 1,33 0,77-2,31 ,305 1,01 0,32-3,21 ,984 1,40 0,74-2,64 ,297 

Hjemmeværende 1,13 0,52-2,46 ,766 1,11 0,23-5,41 ,894 1,08 0,44-2,64 ,869 

Uføretrygdet 0,94 0,52-1,71 ,846 ,88 0,24-3,21 ,845 ,90 0,46-1,78 ,768 

Arbeidsavklaringspenger 1,24 0,90-1,70 ,187 1,45 0,80-2,61 ,219 1,13 0,77-1,65 ,538 

Arbeidsledig 1,42 0,89-2,24 ,138 1,50 0,66-3,44 ,334 1,37 0,79-2,39 ,265 

Sivilstatus 

 

 

Gift/samboer - - - - - - - - - 

Ugift 1,81 1,36-2,41 ,000 2,62 1,41-4,85 ,002 1,70 1,23-2,36 ,001 

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
0,59 0,38-1,15 ,141 1,23 0,45-3,37 ,689 ,55 0,28-1,07 ,079 

Utdanning etter 

ungdomsskolen 

 

8 år eller mer (tilsvarer 

MA eller mer) 
- - - - - - - - - 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
1,43 0,88-2,30 ,147 1,00 0,44-2,28 ,991 1,52 0,86-2,69 ,147 

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
1,16 0,75-1,79 ,512 1,26 0,52-3,08 ,606 1,22 0,73-2.05 ,443 

Bosituasjon 

Bor sammen med 

partner og/eller barn 
- - - - - - - - - 

Bor alene 1,93 1,43-2,62 ,000 2,92 1,55-5,53 ,001 1,89 1,31-2,70 ,001 

Bor sammen med 

foreldre 
2,48 1,64-3,77 ,000 3,21 1,36-7,61 ,008 2,49 1,53-4,04 ,000 

Bor sammen med noen 

andre 
2,76 1,67-4,56 ,000 3,16 1,16-8,61 ,024 2,97 1,64-4,45 ,000 

GSI-skåre 

1,0 eller under - - - - - - - - - 

1,1-2,0 1,66 1,13-2,44 ,011 1,24 ,68-2,27 ,485 1,93 1,15-3,23 ,012 

2,1 eller over 2,09 1,37-3,20 ,001 1,12 ,51-2,44 ,779 2,57 1,49-4,45 001 

Depresjon 
Nei - - - - - - - - - 

Ja 1,20 0,92-1,57 ,173 1,19 0,72-1,98 ,494 1,20 0,88-1,64 ,243 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei - - - - - - - - - 

Ja 3,87 2,94-5,09 ,000 3,74 2,22-6,28 ,000 4,02 2,90-5,57 ,000 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Ikke selvmordstanker 

eller ukjent 
- - - - - - - - - 

Selvmordstanker uten 
konkrete planer 

3,57 2,70-4,73 ,000 4,20 2,45-7,21 ,000 3,48 2,50-4,86 ,000 

Selvmordstanker med 

konkrete planer 
12,34 5,99-25,43 ,000 19,48 4,61-82,34 ,000 10,45 4,53-24,11 ,000 
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- = referanse, ikke relevant, eller for liten størrelse på utvalget 

 

 

  

Tabell 3.9: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske variabler 

og psykiske symptomer hos mannlige pasienter. Justerte analyser i høyre kolonne. 
 Menn, ujusterte analyser 

n=514 

Menn justert for BPD 

n=514 

O.R 95 % KI p-verdi O.R 95 % KI p-verdi 

Alder 

 

 

35 år eller over 
- - - - - - 

25-34 år 
1,88 1,18-3,00 ,008 1,91 1,18-3,08 ,008 

24 år eller under 
3,25 1,67-6,32 ,000 3,03 1,52-6,04 ,002 

Daglig virke I arbeid 
- - - - - - 

Skoleelev/student 
1,41 0,58-3,44 ,444 1,48 0,59-3,71 ,407 

Hjemmeværende 
0,83 0,22-3,06 ,783 0,61 0,16-2,39 ,480 

Uføretrygdet 
0,68 0,22-2,08 ,676 0,60 0,19-1,93 ,393 

Arbeidsavklaringspenger 
1,19 0,72-1,97 ,487 1,19 0,71-1,99 ,522 

Arbeidsledig 
1,40 0,69-2,85 ,358 1,51 0,72-3,16 ,272 

Sivilstatus 

 

 

Gift/samboer 
- - - - - - 

Ugift 
2,39 1,44-3,97 ,000 2,38 1,41-4,01 ,001 

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
0,99 0,42-2,36 ,987 0,98 0,41-2,39 ,970 

Utdanning etter 

ungdomsskolen 

 

8 år eller mer (tilsvarer 

MA eller mer) 
- - - - - - 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
1,24 0,59-2,59 ,566 1,60 0,70-3,65 ,263 

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
1,48 0,67-3,30 ,334 1,13 0,53-2,42 ,750 

Bosituasjon Bor sammen med partner 

og/eller barn 
- - - - - - 

Bor alene 
2,17 1,30-3,62 003 2,30 1,35-3,90 ,002 

Bor sammen med 

foreldre 
2,83 1,38-5,80 ,005 3,25 1,54-6,85 ,002 

Bor sammen med noen 

andre 
2,97 1,34-6,60 ,008 2,89 1,26-6,67 ,013 

GSI-skåre 1,0 eller under 
- - - - - - 

1,1-2,0 1,34 0,77-2,33 ,298 1,18 0,67-2,08 ,564 

2,1 eller over 2,01 1,07-3,78 ,029 1,45 0,75-2,81 ,274 

Depresjon Nei - - - - - - 

Ja 1,04 0,68-1,60 ,847 1,12 0,72-1,75 ,613 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei - - - - - - 

Ja 3,57 2,30-5,54 ,000 3,30 2,10-5,18 ,000 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Ikke selvmordstanker 

eller ukjent 
- - - - - - 

Selvmordstanker uten 

konkrete planer 
3,71 2,36-5,85 ,000 3,49 2,19-5,57 ,000 

Selvmordstanker med 

konkrete planer 
23,50 6,21-88,93 ,000 21,88 5,61-85,35 ,000 
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- = referanse 

 

  

Tabell 3.10: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske variabler 

og psykiske symptomer hos kvinnelige pasienter. Justerte analyser i høyre kolonne. 

  
Kvinner, ujusterte analyser 

n=1441 

Kvinner justert for BPD 

n=1441 

  O.R 95 % KI p-verdi O.R 95 % KI p-verdi 

Alder 

 

 

35 år eller over - - - - - - 

25-34 år 2,41 1,81-3,21 ,000 2,08 1,55-2,79 ,000 

24 år eller under 5,23 3,85-7,11 ,000 4,55 3,32-6,25 ,000 

Daglig virke 

I arbeid    - - - 

Skoleelev/student 1,82 1,21-2,74 ,004 1,49 ,97-2,29 ,069 

Hjemmeværende ,88 ,44-1,75 ,715 ,90 ,44-1,83 ,775 

Uføretrygdet ,67 ,39-1,13 ,132 ,69 ,40-1,19 ,689 

Arbeidsavklaringspeng

er 
1,01 ,77-1,32 ,969 ,95 ,71-1,26 ,701 

Arbeidsledig 1,26 ,84-1,90 ,262 1,25 ,81-1,91 ,314 

Sivilstatus 

 

 

Gift/samboer - - - - - - 

Ugift 1,82 1,43-2,31 ,000 1,82 1,42-2,33 ,000 

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
,81 ,53-1,23 ,321 ,77 ,50-1,20 ,255 

Utdanning etter 

ungdomsskolen 

 

8 år eller mer (tilsvarer 

MA eller mer) 
- - - - - - 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
1,31 ,85-2,02 ,229 1,21 ,77-1,90 ,409 

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
1,40 ,94-2,06 ,094 1,22 ,81-1,83 ,341 

Bosituasjon 

Bor sammen med 

partner og/eller barn 
- - - - - - 

Bor alene 1,80 1,39-2,34 ,000 1,81 1,38-2,38 ,000 

Bor sammen med 

foreldre 
2,72 1,86-3,97 ,000 3,17 2,13-4,72 ,000 

Bor sammen med noen 

andre 
3,50 2,31-5,30 ,000 3,21 2,08-4,95 ,000 

GSI-skåre 

1,0 eller under - - - - - - 

1,1-2,0 1,54 1,07-2,21 ,019 1,54 1,06-2,24 ,023 

2,1 eller over 2,53 1,74-3,68 ,000 2,19 1,49-3,24 ,000 

Depresjon 
Nei - - - - - - 

Ja 1,09 ,87-1,36 ,453 1,16 ,92-1,46 ,223 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei - - - - - - 

Ja 3,65 2,89-4,61 ,000 3,40 2,67-4,34 ,000 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Ikke selvmordstanker 

eller ukjent 
- - - - - - 

Selvmordstanker uten 

konkrete planer 
3,37 2,66-4,27 ,000 3,07 2,40-3,93 ,000 

Selvmordstanker med 

konkrete planer 
9,88 4,90-19,93 ,000 10,50 5,10-21,60 ,000 
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- = referanse 

 

Tabell 3.11: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske variabler 

og psykiske symptomer hos totalutvalget. Justerte analyser i høyre kolonne. 
 Total, ujusterte analyser 

N=1955  

Total justert for alle 

inkluderte variabler N=1955  

O.R 95 % KI p-verdi O.R 95 % KI p-verdi 

Kjønn Mann 

 

Kvinne 

 

- - - - - - 

1,81 1,43-2,30 ,000 1,63 1,24-2,13 ,000 

Alder 35 år eller over - - - - - - 

25-34 år 
2,90 1,80-2,92 ,000 2,03 1,54-2,69 ,000 

24 år eller under 
5,12 3,90-6,71 ,000 4,21 2,96-6,00 ,000 

Daglig virke I arbeid 
- - - - - - 

Skoleelev/student 
1,86 1,29-2,68 ,001 0,92 0,60-1,41 ,701 

Hjemmeværende 
0,89 0,49-1,62 ,698 0,67 0,34-1,31 ,241 

Uføretrygdet 
0,71 0,44-1,13 ,148 0,98 0,58-1,65 ,932 

Arbeidsavklaringspenger 
1,09 0,86-1,38 ,486 0,99 0,76-1,29 ,945 

Arbeidsledig 
1,31 0,92-1,87 ,131 1,10 0,74-1,63 ,637 

Sivilstatus 

 

 

Gift/samboer - - - - - - 

Ugift 
1,82 1,47-2,25 ,000 0,96 0,66-1,39 ,811 

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
0,81 0,55-1,18 ,271 0,93 0,43-1,49 ,560 

 

Utdanning etter 

ungdomsskolen 

 

8 år eller mer (tilsvarer 

MA eller mer) 
- - - - - - 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
1,34 0,92-1,96 ,133 1,17 0,77-1,78 ,471 

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
1,39 0,98-1,93 ,070 0,96 0,65-1,41 ,818 

 

 

Bosituasjon 

Bor sammen med partner 

og/eller barn 
- - - - - - 

Bor alene 
1,70 1,35-2,13 ,000 1,43 0,98-2,08 ,063 

Bor sammen med 

foreldre 
2,55 1,84-3,54 ,000 1,37 0,85-2,22 ,197 

Bor sammen med noen 

andre 
3,16 2,21-4,53 ,000 1,77 1,09-2,88 ,022 

 

GSI-skåre 

1,0 eller under - - - - - - 

1,1-2,0 1,55 1,15-2,09 ,004 1,13 0,82-1,56 ,465 

2,1 eller over 2,59 1,89-3,56 ,000 1,50 1,05-2,15 ,027 

Depresjon Nei - - - - - - 

Ja 1,08 0,89-1,31 ,450 1,06 0,85-1,32 ,616 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei - - - - - - 

Ja 3,56 2,90-4,37 ,000 1,94 1,07-3,52 ,029 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Ikke selvmordstanker 

eller ukjent 
- - - - - - 

Selvmordstanker uten 

konkrete planer 
3,35 2,72-4,13 ,000 1,44 0,79-2,60 ,233 

Selvmordstanker med 

konkrete planer 
11,96 6,43-22,25 ,000 4,40 1,84-10,53 ,001 

BPD Nei - - - - - - 

 Ja 3,69 3,00-4,54 ,000 3,22 2,54-4,09 ,000 
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4 Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg diskutere de viktigste resultatene i studien i lys av relevant 

forskningslitteratur. Jeg vil også diskutere styrker og svakheter i materialet og metodene. 

Endelig vil jeg trekke fram noen mulige implikasjoner av resultatene i forhold til klinisk og 

forebyggende praksis.  

 

Oppsummerende kan vi si at villet egenskade ser ut til å være sterkt assosiert med 

selvmordstanker, og særlig for selvmordstanker med konkrete planer. I tillegg observeres 

sammenhenger mellom villet egenskade og ung alder, høyt symptomtrykk, å bo alene eller ha 

en bosituasjon med andre enn partner og/eller barn, å være ugift og å ha BPD. Å være kvinne 

er sterkere assosiert med villet egenskade, men kjønn ser ut til å bety mindre for pasienter 

med BPD.  

4.1 Sosiodemografiske variabler og villet 

egenskade 

Det finnes mange studier på villet egenskade hos unge, og mye viser også at villet egenskade 

er spesielt prevalent hos de med ung alder (Grandclerc et al., 2016). Studier viser også at 

villet egenskade er et sjeldnere fenomen hos eldre utvalg (Dennis et al., 2005; Dennis & 

Owens, 2012; Schmidtke et al., 1996). I dette utvalget utmerker gruppen under 24 år seg, og 

assosiasjonen med alder er fremdeles sterk og signifikant justert for alle inkluderte variabler 

(tabell 3.8). 

Assosiasjonen med villet egenskade er sterk for unge kvinner uavhengig av BPD-diagnose. I 

analysen justert for BPD (tabell 3.10) bevares assosiasjonen med en OR på over 4 for 

kvinnene. I dette utvalget kan det altså se ut som om kvinner har en noe sterkere assosiasjon 

med villet egenskade siste 12 måneder, enn menn, og uavhengig av om de har BPD. Flere 

studier har funnet det samme (Brickman et al., 2014; Ystgaard, 2003).  

WHO-studien som referert i Kerkhof (2002) fant signifikante forskjeller på villet egenskade 

blant personer som var arbeidsledige eller uføretrygdet. Vi ser her en sammenheng mellom 

villet egenskade og arbeidsledighet hos menn. Menn med BPD har en OR på 1,85, men vi 
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finner også et nokså stort konfidensintervall (95 % KI 0,29-11,13) og funnet er ikke 

signifikant (tabell 3.6).  

Oppsummerende så er det to typer daglig virke som ser ut til å spille en rolle for utført villet 

egenskade: status som skoleelev/student for kvinner (OR 1,49, 95 % KI 0,97-2,29) og status 

som arbeidsledig for menn med en OR på 1,51 for sistnevnte (KI 95 % 0,72-3,16) (tabell 3.9-

3.10). Begge er kontrollert for BPD, men funnene er ikke signifikante. Å finne litteratur som 

har sett på villet egenskade og en daglig virke-status som skoleelev/student opp i mot andre 

former for daglig virke har vært utfordrende. Men annen mulig relevant litteratur viser at 

villet egenskade som fenomen er mye undersøkt i utvalg i tenårene, som naturlig nok da er 

skoleelever eller studenter, og der har villet egenskade vist seg å være hyppigere for kvinner 

enn for menn (Ystgaard, 2003). 

Sivilstatus kan muligens ha en assosiasjon med høyere forekomst av villet egenskade hos 

pasienter med personlighetsforstyrrelser. WHO-studien fant en høyere forekomst av villet 

egenskade blant single (Schmidtke et al., 1996). I dette utvalget er de fleste ugift, 52,3 % av 

mennene og 46, 1 % av kvinnene. Assosiasjonen for villet egenskade med å være ugift er her 

noe forhøyet, også i analysene justert for BPD (tabell 3.8, 3.9 og 3.10). 

Når det gjelder utdannelsesnivå, og spesielt et lavt, fant (Li, Page, Martin, & Taylor, 2011) at 

den populasjonsattribuerbare risikoen for lavt utdanningsnivå var på lik størrelse som 

affektive lidelser, for utført selvmord. I WHO-studien så de på kjennetegn hos de som hadde 

forsøkt å ta sitt eget liv, og der hadde hhv. 57 % av mennene og 58 % av kvinnene et lavt 

utdanningsnivå (Schmidtke et al., 1996). I dette utvalget var OR for et utdannelsesnivå på 4 år 

eller under noe forhøyet for både pasientene med og uten BPD, og spesielt for menn med 

BPD, men ingen av funnene er signifikante (tabell 3.6 og 3.7). 

Majoriteten av kvinnene (52,6 %) bor sammen med partner og/eller barn, mens majoriteten av 

mennene (40, 5 %) bor alene. Det å bo alene har også vært funnet høyprevalent hos de som 

har forsøkt å ta sitt eget liv, hhv. 27 % hos menn og 21 % hos kvinner (Schmidtke et al., 

1996). I tråd med dette ser vi her at det å bo alene har en signifikant assosiasjon med villet 

egenskade både for totalutvalget, og for pasientene med en annen PF (tabell 3.5 og 3.7). For 

både pasienter med BPD og med en annen PF observeres også en økt sammenheng med villet 

egenskade både når de bor med foreldre eller sammen med noen andre (tabell 3.6 og 3.7). Det 

er svært usikkert hva variabelen «Bor med noen andre» egentlig inneholder, men vi kan anta 
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at den rommer både det å dele leilighet med noen og få bohjelp av det offentlige. Litteratur 

som spesifikt går på assosiasjonen mellom villet egenskade og det å bo med foreldre eller 

noen andre har jeg ikke klart å oppspore. En mulig, men usikker, tolkning av dette funnet kan 

være at det å bo med foreldre eller noen andre er assosiert med ung alder. 

4.2 Psykiske symptomer og villet egenskade 

SCL-90-R (Derogatis, 1991) er oversatt til norsk av Vassend og Nilsen og det er denne 

versjonen som er brukt i datainnsamlingen. GSI-skåren jeg brukte som cut-off her var på 1,0 

(Gamman, 2000) og jeg ønsket å spesielt se på de med høye skårer, som her ble definert som 

på 2,1 eller over. GSI-skåren i utvalget som helhet er, gjennomsnittlig på 1,7 for kvinnene, og 

på 1,5 for menn. Hos totalutvalget (tabell 3.5) kan vi se at en GSI-skåre på over 1,1 gir en noe 

forhøyet OR, og spesielt en på 2,1 eller over hvor OR er 2,59 (95 % KI 1,89-3,56). For 

utvalget med BPD finner vi en OR for gruppen med en GSI-skåre på 2,1 eller over på 1,85 

(95 % KI 1,08-3,70) (tabell 3.6) og for gruppen med en annen PF er den noe høyere (OR 2,09 

95 % KI 1,37-3,20) (tabell 3.7).  

Andelen med pasienter med depresjon i dette utvalget er høy, over halvparten, slik også disse 

to forfatterne skisserer (Stanley & Jones, 2011). Depresjon (MDD) ser her ikke ut, i noen av 

utvalgene, til å gi en assosiasjon med villet egenskade, noe som kunne tenkes å ha vært 

tilfelle. Depresjon er en av de psykiske lidelsene som regnes som en sterk risikofaktor for 

suicidal atferd (Lönnqvist, 2011), og nevnes i tillegg som en signifikant påvirkning på villet 

egenskade som komorbid tilstand hos personer med en PF (Stanley & Jones, 2011). 

 

Det er vanskelig å si noe om hvorfor det ser ut som en høy GSI-skåre har en innvirkning på 

villet egenskadeatferd, men ikke depresjon. Noen av påstandene som skal tas stilling til i 

skjemaet GSI-skåren blir regnet ut fra (SCL-90-R) har lignende formulering og tema som de i 

M.I.N.I., som brukes for å gi depresjonsdiagnosen. For eksempel tanker om håpløshet eller 

skyldfølelse (Derogatis, 1991; Sheehan, 2009). GSI-skåren sier noe mer og mer generelt enn 

det depresjonsdiagnosen gjør, da den også inkluderer blant annet også somatisering og 

angstsymptomer. Forskere har videre også funnet en sammenheng mellom angstlidelser og 

personlighetsforstyrrelser (Skodol et al., 2014).  
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Ikke overraskende har omtrent halvparten av de med BPD hatt villet egenskadeatferd siste 12 

måneder, til sammenligning har mer enn 2 av 10 av pasienter med en annen PF også hatt villet 

egenskadeatferd, noe som ikke er et ubetydelig antall. Dette er i tråd med annen litteratur om 

prevalens av villet egenskade hos pasienter med BPD eller en annen PF (Stanley & Jones, 

2011). 

Villet egenskade og selvmordstanker har blitt en del studert flere studier viser at de har en 

sterk assosiasjon (Victor & Klonsky, 2014). Selvmordstanker antas i tillegg å være hyppig 

assosiert med personlighetsforstyrrelser og spesielt med BPD (Segal et al., 2012; Selby & 

Yen, 2014).  Også i dette utvalget ser selvmordstanker, og særlig i form av konkrete planer, ut 

til å ha en sterk sammenheng med villet egenskade siste 12 måneder. Assosiasjonen er der 

fortsatt justert for alle inkluderte variabler (tabell 3.11), og dette kan si noe om at også i dette 

utvalget ser de to variablene ut til å ha en sammenheng.  

Pasienter med BPD har i tillegg få signifikante kjønnsforskjeller internt i gruppen, på 

variablene undersøkt i denne oppgaven. Når det kommer til BPD i sammenheng med villet 

egenskade ser vi en fortsatt en signifikant sammenheng i analysen justert for alle inkluderte 

variabler. 

4.1 Styrker og svakheter 

En tverrsnittstudie som dette kan ikke si noe om endring over tid, eller om 

årsakssammenhenger mellom variablene, men den kan si oss mye nyttig, som for eksempel 

noe om forekomst og sammenhenger mellom fenomener (HiB, 2012). De assosiasjonene vi 

observerer kan også gi grunnlag for å danne teorier om hva som utløser villet egenskade blant 

personer med BPD vs de med en annen PF, eller mellom menn og kvinner. 

 

Dataene er samlet inn som en del av en rutine ved enhetene i DN, noe som har resultert i en 

stor mengde datamateriale. Derfor skal det være mulig å undersøke det vi ønsket, basert på 

den statistiske styrken med mange pasienter. I og med at jeg fikk tilgang til et eksisterende 

datamateriale kunne det ikke legges til noe, men jeg måtte forholde meg til de data som var 

innsamlet.  
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Enhetene datamaterialet kommer fra kan være mer spesialiserte, og interesserte, i 

personlighetsproblematikk enn den gjennomsnittlige poliklinikken i Norge, da at de aktivt har 

ønsket å bli medlem i DN og har brukt tid og ressurser på opplæring og datainnsamling. 

Enhetene er derfor ikke nødvendigvis representative for, eller like, andre polikliniske enheter i 

Norge som ikke er del av DN. Den geografiske fordelingen av enhetene som dataene er 

samlet inn fra ligger på Sør-, Øst og Vestlandet, ingen i Midt- eller Nord-Norge. På den annen 

side er 10 av 19 av landets fylker representert, og således kan det argumenteres for at utvalget 

er representativt, da både større og mindre byer er med.  

 

Å samle inn data gjennom et spørreskjema som pasienten svarer på og leverer inn, som så 

tastes manuelt inn i en database, er en mye brukt metode. Den er tidseffektiv, og man kan 

samle mye data på en gang, men den har også sine svakheter. For eksempel store frafall og få 

kontrollmuligheter (Ringdal, 2009). For sensitive spørsmål, som det er mange av her, har 

kritikken blant annet vært at respondenten kan underrapportere forekomsten av det som 

spørres etter, både på grunn av frykt for represalier, på grunn av tabu rundt temaet, at 

respondenten har for lite kunnskap/informasjon, eller ikke vil innrømme at atferden (f.eks.) 

har vært tilstede (Tourangeau & Yan, 2007).Vi gjorde en vurdering med dette i tankene og 

valgte ut variabler som vi har grunn til å tro at kan gi valid og reliabel informasjon, på tross av 

det sensitive temaet. For eksempel valgte vi de variablene med tidsavgrensning (hhv. 12 

måneder og 7 dager) fremfor variabler som undersøkte livstidsprevalens og antall episoder 

med villet egenskade. 

Pasienten fyller ut skjemaet på egenhånd og kan tolke eller misforstå spørsmålene i større 

grad enn om en intervjuer hadde vært involvert. Spørsmålene blir besvart på papir og svarene 

blir plottet inn manuelt og lokalt av en ansatt på enheten, noe som kan gi en større mulighet 

for feiltasting enn hvis pasienten selv fyller ut spørreskjemaet digitalt. Manglende data er også 

vanligere når pasienten fyller ut skjema selv (Ringdal, 2009). I dette materialet ligger 

prosenten på manglende svar på ca. 3-5 %, noe som ikke virker spesielt høyt. 

Vi vil kun få informasjon om pasienter i poliklinisk behandling ved disse enhetene og ikke de 

i døgnbehandling ved eller ulike typer institusjoner. Samtidig er det polikliniske enheter i 

Norge, som for eksempel DPSer (Distriktspsykiatriske sentra) som behandler majoriteten av 

pasienter med psykiske helseproblemer i Norge i nyere tid, ikke institusjoner eller 

døgnavdelinger. Enhetene ekskluderer pasienter med pågående rusproblematikk, der dette 
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vurderes nødvendig å behandle først. Rusproblematikk er en hyppig komorbid tilstand ved PF 

(Nace, 1990), og disse pasientene hadde kunnet gi nyttig informasjon om betydningen av 

rusavhengighet. Vi vet heller ikke noe om mulige selvmord hos utvalget, annet enn underveis 

i behandlingsperioden, og der har det ikke vært rapportert noen. 

En annen begrensning er at dette utvalget er klinisk, og som hos flere andre kliniske utvalg er 

mennene er tallmessig underrepresentert, og særlig hos de med BPD. På de mennene vi har 

informasjon om kan det være en risiko å ikke få et representativt utvalg av menn med BPD, 

men et subutvalg av menn med spesielle og ikke nødvendigvis generaliserbare trekk. Særlig 

siden disse mennene i denne studien faktisk 1) har oppsøkt hjelpeapparatet og 2) har fått 

diagnosen BPD. På den annen side er 79 menn med BPD et tallmessig nokså sterkt utvalg og 

har dermed potensiale til å gi oss nyttig informasjon på tross av begrensningene. 

 

Det er en mulighet for at mange har BPD-karakteristikk uten å ha selve diagnosen. Er dette 

tilfelle risikerer vi å sammenligne pasienter med BPD med en gruppe som muligens også har 

BPD-karakteristika. Dette vil igjen kunne være med på å utviske gruppeforskjellene i en viss 

grad, og kan i verste fall lede til en type-II feil. I og med at opplæringen og rutinene for 

diagnostikk er rutinerte og i fokus hos nettverket, så er sjansen mindre for at dette er tilfelle, 

men ikke alle enheter systematisk er testet for inter-rater reabilitet. 

En mulig svakhet ved logistisk regresjonsanalyse i SPSS er at kombinasjonen av noen 

variabler kan gi ingen eller få svar, noe som kan påvirke resultatet og gi oss feil verdi (Field, 

2013). I de deskriptive analysene er krysstabulering brukt for å sjekke ut de aller fleste 

variablene opp mot hverandre, men allikevel har jeg et ekstra øye med på store 

konfidensintervaller, da dette kan indikere en slik feil. I tillegg er hver og en av testene utført 

flere ganger, og har de fleste har blitt testet i både ved å kjøre testen gjennom syntax og ved å 

kjøre en vanlig logistisk regresjonsanalyse i SPSS. Men alle analysene som er utført er kun 

utført av meg, veileder har ikke replikert analysene, så de kan inneholde feil. 

Det å forene svarene på to ulike spørsmål og slå dem sammen til ett mål om villet egenskade 

de siste 12 månedene, slik vi har gjort, kan være en metodisk svakhet som påvirker 

resultatene. Karakteristika for svarene på de opprinnelige spørsmålene kan risikere å ikke 

komme frem. 
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Innenfor rammene av denne masteroppgaven utførte jeg litteratursøk med noen klare 

søkekriterier for å få bedre oversikt over litteraturen om tema. Det kan hende at det er en del 

av litteraturen jeg ikke har nevnt eller har oversikt over. 

4.1 Konklusjon og implikasjoner 

Villet egenskade ser i dette utvalget ut til å ha en sammenheng med selvmordstanker, og sees 

særlig for selvmordstanker med konkrete planer. I tillegg observeres sammenhenger mellom 

villet egenskade og ung alder, høyt symptomtrykk, å bo alene eller ha en bosituasjon med 

andre enn partner og/eller barn, å være ugift og å ha BPD. Å være kvinne er sterkere assosiert 

med villet egenskade, men assosiasjonen er redusert for pasienter med BPD. 

Resultatene fra denne studien kan understreke viktigheten av å være oppmerksom på villet 

egenskade i klinisk praksis, og spesielt i sammenheng med selvmordstanker og BPD hos 

begge kjønn, og arbeide for å forebygge villet egenskade. Vi vet at villet egenskade kan 

behandles med gode resultater hos pasienter med BPD (Linehan et al., 2006; Mehlum et al., 

2014).  

Det trengs mer forskning på kjønnsforskjeller på både prevalensen av villet egenskade og 

personlighetsforstyrrelser, særlig med fokus på kjønn. Det kan være nyttig med kvalitativ 

informasjon for å i større grad forstå mer av motiver og hensikter bak villet egenskade, og 

ikke minst hva vi kan tilby eller endre for å kunne fasilitere for begge kjønnene. 

Jeg er av den oppfatning at dette spesifikke materialet fortjener en nærmere undersøkelse som 

også tar for seg underveismålinger og ved utskriving for å kunne se nærmere på 

sammenhenger og moderatorer eller mediatorer. 
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5 Tabeller 
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Tabell 3.1: Forekomst av sosiodemografiske variabler hos totalutvalget. 

 Total 

N=1955 

Menn 

n=514 

Kvinner  

n=1441 
P-verdi 

       

Alder Gjennomsnitt (SD) 33,0 (9,5) 35,6 (9,5) 32,0 (9,4) 
,000 

 

  N % n % N %  

Daglig virke 

I arbeid 561 28,7 176 34,2 385 26,7 ,019 

Skoleelev/student 155 7,9 30 5,8 125 8,7  

Hjemmeværende 60 3,1 17 3,3 43 3,0  

Uføretrygdet 116 5,9 27 5,3 89 6,2  

Arbeidsavklaringspenger 772 39,5 183 35,6 589 40,9  

Arbeidsledig 186 9,5 53 10,3 133 9,2  

Manglende informasjon 105 5,4 28 5,4 77 5,3  

Sivilstatus 

Gift/samboer 744 38,1 167 32,5 577 40,0 ,026 

Ugift 933 47.7  269 52,3 664 46,1  

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
199 10,2 56 10,9 143 9,9  

Manglende informasjon 79 4,0 22 4,3 57 4,0  

Utdanning etter 

ungdomsskolen 

8 år eller mer (tilsvarer MA 

eller mer) 
198 10,1 55 10,7 143 9,9 ,640 

5-7 år (tilsvarer Diplom/BA) 427 21,8 121 23,5 306 21,2  

4 år eller mindre (tilsvarer 

VGS) 
1218 62,3 310 60,3 908 63,0  

Manglende informasjon 112 5,7 28 5,4 84 5,8  

Bosituasjon 

Bor sammen med partner 

og/eller barn 
952 48,7 194 37,7 758 52,6 ,000 

Bor alene 598 30,6 208 40,5 390 27,1  

Bor sammen med foreldre 182 9,3 51 9,9 131 9,1  

Bor sammen med noen 

andre 
144 7,4 37 7,2 107 7,4  

Manglende informasjon 79 4,0 24 4,7 55 3,8  
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1
 Det er n=8 som ikke har svart ja på at de har hatt selvmordstanker siste 7 dager, men som allikevel har gradert 

intensiteten av tankene, derfor er totalen n=695  

Tabell 3.2: Forekomst av psykiske symptomer hos totalutvalget. 

 Total 

N=1955 

Menn  

n=514 

Kvinner 

n=1441 
P-verdi 

       

GSI-skåre 
Gjennomsnitt (SD) 

Manglende informasjon 

1,7 

77 

(0,7) 

 

1,5 

21 

(0,6) 

 

1,7 

56 

(0,7) 

 
,000 

 

  N % n % n %  

Depresjon 

Nei 842 43,1 221 43,0 621 43,1 ,992 

Ja 1043 53,4 275 53,5 768 53,3  

Manglende informasjon 70 3,6 18 3,5 52 3,6  

Villet egenskade 

siste 12 måneder 

 

Nei 1369 70,0 404 78,6 965 67,0 ,000 

Ja 586 30,0 110 21,4 476 33,0  

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei 1187 60,7 315 61,3 872 60,5 ,829 

Ja 687 35,1 180 35,0 507 35,2  

Manglende informasjon 81 4,1 19 3,7 62 4,3  

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet
1
 

1. Bare flyktige selvmordstanker 269 38,7 73 39,7 196 38,4 ,555 

2. Hyppige selvmordstanker, 

men anså ikke selvmord som 

noen aktuell løsning 

175 25,2 39 21,2 136 26,6  

3. Anså selvmord som aktuell 

løsning, men uten at jeg la 

spesielle planer 

195 28,0 59 32,1 136 26,6  

4. Jeg utarbeidet klare planer for 

selvmord 
48 6,9 12 6,5 36 7,1  

5. Jeg gjorde aktivt forberedelser 

til selvmord 
8 1,2 1 0,5 7 1,4  
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- = referanse eller ikke relevant 

  

Tabell 3.5: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske variabler 

og psykiske symptomer totalutvalg. Ujusterte analyser. 

  
Total 

N=1955 
 

Menn  

n=514 

 Kvinner  

n=1441 

  O.R 95 % KI 
p-

verdi 
O.R 95 % KI 

p-

verdi 
O.R 95 % KI 

p-

verdi 

Kjønn Mann - - - - - - - - - 

 Kvinne 1,81 1,43-2,30 ,000 - - - - - - 

Alder 

 

 

35 år eller over - - - - - - - - - 

25-34 år 2,90 1.80-2,92 ,000 1.88 1,18-3,00 .008 2.41 1,81-3,21 ,000 

24 år eller under 5,12 3,90-6,71 ,000 3,25 1,67-6,32 ,000 5,23 3,85-7,11 ,000 

Daglig virke 

I arbeid - - - - - - - - - 

Skoleelev/student 1,86 1,29-2,68 ,001 1,41 0,58-3,44 ,444 1,82 1,21-2,74 ,004 

Hjemmeværende 0,89 0,49-1,62 ,698 0,83 0,22-3,06 ,783 0,88 0,44-1,75 ,715 

Uføretrygdet 0,71 0,44-1,13 ,148 0,68 0,22-2,08 ,676 0,67 0,39-1,13 ,132 

Arbeidsavklaringspenger 1,09 0,86-1,38 ,486 1,19 0,72-1,97 ,487 1,01 0,77-1,32 ,969 

Arbeidsledig 1,31 0,92-1,87 ,131 1,40 0,69-2,85 ,358 1,26 0,84-1,90 ,262 

Sivilstatus 

 

 

Gift/samboer - - - - - - - - - 

Ugift 1,82 1,47-2,25 ,000 2,39 1,44-3,97 ,000 1,82 1,43-2,31 ,000 

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
0,81 0,55-1,18 ,271 0,99 0,42-2,36 ,987 0,81 0,53-1,23 ,321 

Utdanning etter 

ungdomsskolen 
 

8 år eller mer (tilsvarer 

MA eller mer) 
- - - - - - - - - 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
1,34 0,92-1,96 ,133 1,24 0,59-2,59 ,566 1,31 ,85-2,02 ,229 

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
1,39 0,98-1,93 ,070 1,48 0,67-3,30 ,334 1,40 ,94-2,06 ,094 

Bosituasjon 

Bor sammen med 

partner og/eller barn 
- - - - - - - - - 

Bor alene 1,70 1,35-2,13 ,000 2,17 1,30-3,62 003 1,80 1,39-2,34 ,000 

Bor sammen med 

foreldre 
2,55 1,84-3,54 ,000 2,83 1,38-5,80 ,005 2,72 1,86-3,97 ,000 

Bor sammen med noen 
andre 

3,16 2,21-4,53 ,000 2,97 1,34-6,60 ,008 3,50 2,31-5,30 ,000 

GSI-skåre 

1,0 eller under - - - - - - - - - 

1,1-2,0 1,55 1,15-2,09 ,004 1,34 ,77-2,33 ,298 1,54 1,07-2,21 ,019 

2,1 eller over 2,59 1,89-3,56 ,000 2,01 1,07-3,78 ,029 2,53 1,74-3,68 ,000 

Depresjon 
Nei - - - - - - - - - 

Ja 1,08 0,89-1,31 ,450 1,04 ,68-1,60 ,847 1,09 0,87-1,36 ,453 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei - - - - - - - - - 

Ja 3,56 2,90-4,37 ,000 3,57 2,30-5,54 ,000 3,65 2,89-4,61 ,000 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Ikke selvmordstanker 
eller ukjent 

- - - - - - - - - 

Selvmordstanker uten 

konkrete planer 
3,35 2,72-4,13 ,000 3,71 2,36-5,85 ,000 3,37 2,66-4,27 ,000 

Selvmordstanker med 
konkrete planer 

11,96 6,43-22,25 ,000 23,50 
6,21-
88,93 

,000 9,88 4,90-19,93 ,000 

BPD 

Nei - - - - - - - - - 

 
Ja 

 

3,69 3,00-4,54 ,000 4,08 2,46-6,79 ,000 3,38 2,68-4,25 ,000 
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 - = referanse 

Tabell 3.8: Sammenhengen mellom villet egenskade siste 12 måneder, sosiodemografiske variabler 

og psykiske symptomer hos totalutvalget. Justerte analyser i høyre kolonne. 

 

Total, ujusterte analyser 

N=1955 

Total justert for BPD 

N=1955  

O.R 95 % KI p-verdi O.R 95 % KI p-verdi 

Kjønn 

Mann 

 

Kvinne 

- - - - - - 

1,81 1,43-2,30 ,000 1,39 1,09-1,79 ,009 

Alder 

 

 

35 år eller over - - - - - - 

25-34 år 2,90 1,80-2,92 ,000 2,02 1,57-2,60 ,000 

24 år eller under 5,12 3,90-6,71 ,000 4,35 3,29-5,76 ,000 

Daglig virke 

I arbeid - - - - - - 

Skoleelev/student 1,86 1,29-2,68 ,001 1,53 1,04-2,25 ,031 

Hjemmeværende 0,89 0,49-1,62 ,698 0,84 0,45-1,57 ,582 

Uføretrygdet 0,71 0,44-1,13 ,148 0,70 0,43-1,14 ,149 

Arbeidsavklaringspenger 1,09 0,86-1,38 ,486 1,01 0,79-1,30 ,912 

Arbeidsledig 1,31 0,92-1,87 ,131 1,31 0,91-1,90 ,147 

Sivilstatus 

 

 

Gift/samboer - - - - - - 

Ugift 1,82 1,47-2,25 ,000 1,86 1,49-2,33 ,000 

Enke(mann) eller 

separert/skilt 
0,81 0,55-1,18 ,271 0,79 0,53-1,17 ,244 

Utdanning etter 

ungdomsskolen 

 

8 år eller mer (tilsvarer 

MA eller mer) 
- - - - - - 

5-7 år (tilsvarer 

Diplom/BA) 
1,34 0,92-1,96 ,133 1,29 0,87-1,91 ,213 

4 år eller mindre 

(tilsvarer VGS) 
1,39 0,98-1,93 ,070 1,20 0,84-1,72 ,315 

Bosituasjon 

Bor sammen med partner 

og/eller barn 
- - - - - - 

Bor alene 1,70 1,35-2,13 ,000 1,80 1,42-2,28 ,000 

Bor sammen med 

foreldre 
2,55 1,84-3,54 ,000 3,05 2,16-4,32 ,000 

Bor sammen med noen 

andre 
3,16 2,21-4,53 ,000 2,99 2,04-4,37 ,000 

GSI-skåre 

1,0 eller under - - - - - - 

1,1-2,0 1,55 1,15-2,09 ,004 1,46 1,07-1,99 ,018 

2,1 eller over 2,59 1,89-3,56 ,000 2,05 1,47-2,84 ,000 

Depresjon 
Nei - - - - - - 

Ja 1,08 0,89-1,31 ,450 1,15 0,94-1,42 ,182 

Selvmordstanker 

siste 7 dager 

Nei - - - - - - 

Ja 3,56 2,90-4,37 ,000 3,33 2,69-4,12 ,000 

Selvmordstanker 

siste 7 dager, 

intensitet 

Ikke selvmordstanker 

eller ukjent 
- - - - - - 

Selvmordstanker uten 

konkrete planer 
3,35 2,72-4,13 ,000 3,10 2,49-3,85 ,000 

Selvmordstanker med 

konkrete planer 
11,96 6,43-22,25 ,000 12,49 6,60-23,66 ,000 
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