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Ny åpenhet i pandemiåret?

1

Året 2020 har vært så sterkt preget av korona-
pandemien at det nesten er vanskelig å huske  
hva vi gjorde før krisen kom.

Året startet riktignok med et fokus på selvmord  
og åpenhet; Ari Behns offentlige bisettelse og  
datteren Maud Angelica Behns sterke tale som rørte 
en hel nasjon, kan kanskje se ut til å ha startet 
en ny åpenhet? Det er i hvert fall prisverdig at hun 
også i løpet av året stilte opp i Helse Vests folke-
opplysningskampanje, en kampanje vi også delte  
i våre kanaler, og som vi nå ser frem til å ta større  
del i neste år, med en større tyngde i egen region.

Fra mars endret mye seg, men desto viktigere ble 
det å raskt snu oss rundt og rette innsatsen der det 
trengtes. Ved en pandemi vet vi at mange opplever 
store livsbelastninger: tap av arbeid, endrede hver-
dagsrutiner, restriksjoner for sosial kontakt, ensomhet. 
Mennesker med psykiske og somatiske plager og/
eller rusmisbruk er mer sårbare i møtet med ytterligere 
livsbelastninger og kriser. Vårt selvmordsforebyggende 

arbeid i 2020 har derfor hatt et bredere fokus enn i 
et «normalår» og inkludert flere målgrupper. På vår-
parten utviklet vi og lanserte en ny pandemitilpasset 
versjon av nettressursen psykososialberedskap.no, og 
der inngikk temaet «selvmordsforebygging under en 
pandemi»1. Her gis råd til befolkningen, men aller mest 
gis det støtte, hjelp og veiledning til fagfolk, som vi vet 
trenger denne kunnskapen. Her er det mange temaer vi 
vet fagfolk trenger kunnskap om; hvordan snakke med 
mennesker som strever, barn og unge mm. En pandemi 
setter for alvor psykososiale temaer på agendaen, og 
skaper økt trykk og langvarig belastning for en rekke 
tjenester, både kommunalt og i spesialisthelsetje-
nesten. Vi har derfor også vektlagt tilgjengeliggjøring 
av veiledende materiell for forebygging av selvmord og 
selvskading, gi egne råd til ansatte i NAV, egne artikler 
om hvordan snakke med og hjelpe barn og unge og 
ikke minst jobber vi kontinuerlig med  
å tilpasse innhold og stille fagkompetansen vår til 
rådighet der vi ser det er behov.  

Ved at vi er representert i den psykososiale ekspert-
gruppen i Helsedirektoratet samt har en nær dialog 
med NSSF og andre viktige samarbeidspartnere, har 
vi et løpende fokus på hvordan pandemien og hvordan 
tiltakene påvirker, og vi ser det i lys av alle våre spiss-
kompetanseområder: vold og overgrep, flyktninger/
migrasjon, radikalisering, traumer og selvmords-
forebygging. Dette gir verdifull helhetsinnsikt, og takket 
være oppdraget fra Helse Sør-Øst kan vi se alt i en 
sammenheng og yte virksom tjenestestøtte.

Pandemien har også preget vårt arbeid med selvmords-
forebyggende nettverk. På tross av en pandemi har 
vi lykkes med gode – og til dels digitale møter og har 
fortsatt med å utvikle vårt gode samarbeid. I nettverket 
har vi hatt fokus på flere aktuelle og krevende problem-
stillinger, som selvmordsatferd i en pandemisituasjon. 
Vi har også påbegynt fokus på barn og unge og selv-
mordsatferd mm i sosiale medier, noe vi fortsetter  
med i 2021. 

Vi ser det som viktig å styrke kompetansen hos fagfolk 
om hvordan møte og arbeide med selvskadings- og 
selvmordsinnhold på internett, og ikke minst hvordan  
vi skal møte denne atferden hos barn og unge.  
I 2020 fikk vi på et av nettverksmøtene besøk fra en 
representant fra Facebook Norge, som vi opplevde 
inntok en positiv og imøtekommende holdning. Dette 
lover godt for videre felles arbeid med et svært aktuelt 
tema. Mer om arbeidet i nettverket i 2020 kan du lese 
om i pkt 4.

En annen viktig milepæl i 2020 var handlingsplanen  
for forebygging av selvmord (2020-2025), som ble  
presentert i september. Der har vi bidratt inn, og er  
naturligvis beredt til å ta et ansvar også neste år. 
Et tiltak vi spesielt ser frem til, er etablering av et 
nasjonalt forum for selvmordsforebygging, som 
Helsedirektoratet på oppdrag fra HOD skal etablere og 
drifte. Både her og i forbindelse med folkeopplysnings-
kampanje, som jeg nevnte innledningsvis, er vi beredt 
til å bidra.

Helt til slutt er det å håpe på at det krevende pandemi-

året 2020 klarer å bringe med seg den åpenheten året 
startet med. Når vi fortsatt må leve med restriksjoner 
er det kanskje mer akseptert å snakke åpent om at 
dette kan være tungt? La oss håpe på en ny grad av 
åpenhet i samfunnet, og en bredere forståelse av at 
selvmord handler om mer enn bare psykisk sykdom. 

Takk til Helse Sør-Øst for oppdraget knyttet til bidrag 
til selvmordsforebygging! Takk til helseforetakene og 
deres ledere på alle nivåer som har samarbeidet med 
oss. Takk til alle de dyktige fagpersonene som har 
deltatt i vår undervisning og kompetanseutvikling, og 
som hver dag gjør en uvurderlig innsats for å forebygge 
selvmord i Norge.

Med vennlig hilsen

Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst

1www.psykososialberedskap.no/topic/selvmordsforebygging
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RVTS Øst har i 2020 arbeidet ut fra de føringer som 
er gitt i tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet, Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet og i dialogmøte med 
Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst RHF tildeler årlig midler til RVTS Øst for 
en forsterket innsats for selvmordsforebyggende arbeid 
i helseforetakene/sykehusene i egen helseregion. 
Viktige målsettinger for dette arbeidet har i flere år 
vært å:

• bidra til styrking av selvmordsforebygging ved de 
enkelte helseforetakene/sykehusene

• utvikle kompetansen til helsepersonell og andre 
gjennom strukturert undervisning og veiledning

• styrke tverrfaglig samarbeid gjennom 
nettverksbygging

• styrke selvmordsforebyggende arbeid for risiko-
utsatte mennesker i alle aldersgrupper

• utvikle/videreutvikle regional forebyggingsstrategi

Det er over år bygget opp et nettverk av spesial-
rådgivere som representerer hvert av de store helse-
foretakene i region Helse Sør-Øst. Nettverkets hoved-
oppgave er å styrke det selvmordsforebyggende 
arbeidet innenfor helseforetakenes ansvarsområde.  
I tillegg har den enkelte spesialrådgiver et særlig 
ansvar for forsterket selvmordsforebyggende 
innsats i sine respektive helseforetak. Vi betegner 
her nettverket «selvmordsforebyggende nettverk». 
Helseforetakene i region Øst får lønnsmidler til disse 
stillingene av tilskuddet gitt til RVTS Øst, mens 
helse foretakene i region Sør får sine midler til disse 
spesial rådgiverne direkte av Helse Sør-Øst. RVTS Øst 

arrangerer 7–8 årlige nettverks møter/fagseminarer for 
spesialråd giverne, og følger opp rådgiverne i helse-
foretakene i regionen og deres ledere gjennom årlige 
samarbeidsmøter. 

RVTS Øst får også tilskudd fra Helsedirektoratet for 
å koordinere tverrfaglig samarbeid for forebygging av 
selvmord og selvskading. Helsedirektoratet vektlegger 
at deres midler først og fremst skal bidra til en styrking 
av kommunenes arbeid med psykisk helse.

Covid-19-pandemien har medført endringer for måten 
RVTS Øst har kunnet utføre oppgaver på i 2020, men 
gjennom nye arbeidsformer og metoder har innsatsen 
og omfanget av arbeidet vært uendret.

2.1  
Bemanning i RVTS Øst
Tre spesialrådgivere har sitt primære arbeid knyttet til 
selvmordsforebygging. I tillegg er flere av RVTS Østs 
ansatte involvert i prosjekter knyttet til selvmords-
forebygging. Spesialrådgiverne i Selvmords-
forebyggende nettverk arbeider kontinuerlig med et 
bredt spekter av forebyggende tiltak ute i de enkelte 
helseforetakene i region Sør-Øst.

2.2  
Hvor kommer deltakerne fra?

I 2020 har vi hatt i overkant av 3000 deltakere på våre 
arrangement, mot 3800 i 2019. Selv om vi ble nødt til 
å avlyse en del aktivitet på grunn av pandemien, har vi 
likevel opprettholdt høyt deltakernivå.

RVTS Østs virksomhet er organisert for å svare opp myndighetenes 
samfunnsoppdrag fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet,  
i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

2
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Spesialisthelsetjenesten

3

3.1  
Behandling av pasienter med  
tilbakevendende suicidalitet

Prosjektets hovedmål er å øke kompetansen i behand-
ling av pasienter med tilbakevendende suicidalitet, 
med særlig vekt på holdningsendring. Målgruppen 
for kompetanse hevingen er primært miljøpersonalet i 
seksjonene ved døgnavdelingen ved Akuttpsykiatrisk 
avdeling (AKU), Akershus Universitetssykehus (Ahus). 
Prosjektet ble påbegynt i 2018.

På bakgrunn av prosjektet har ledere og behandlerne 
ved AKU, og spesialrådgivere ved RVTS Øst, utviklet 
et kompetanseutviklingsprogram bestående av syv 
moduler. I januar ble det gjennomført undervisning for 
miljøpersonalet. RVTS Øst bidro i planleggingsarbeidet. 
Undervisningen ble gjennomført av behandlere ved 
AKU. Den videre planen er at modulene skal spilles inn 
digitalt, slik at materialet er lettere tilgjengelig for alle 
ansatte på seksjonene, både som repetisjon og som 
grunnlag for refleksjon og diskusjon. 

Ahus har en egen simuleringsavdeling (SimAhus) og  
i 2020 har spesialrådgivere ved RVTS Øst bistått med 
å utvikle scenarioer til SIM slik at miljøterapeutene kan 
trene på ferdigheter. Scenarioene tar utgangspunkt  
i moduler i kompetanseutviklingsprogrammet. 

Gjennom 2020 har RVTS Øst også jobbet med leder-
gruppeutvikling ved AKU. Målsetningen er å styrke 
ledergruppens kompetanse i å lede utviklings- og 
kvalitets forbedringsarbeidet med målsetting om å sikre 
at kompetansen blir værende i organisasjonen. 

3.2  
Ivaretagelse av barn som pårørende  
når mor eller far strever med  
selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd har statistisk 

høyere risiko for å utvikle egen selvmordstematikk. På bak-
grunn av denne kunnskapen har spesialrådgiver ved RVTS 
Øst samarbeidet med spesialrådgivere fra RBUP om utvik-
ling av kurset «Ivaretakelse av barn som pårørende når mor 
eller far strever med selvmordsatferd». Kurset står omtalt i 
den nasjonale handlingsplanen om selvmordsforebygging, 
utgitt av Regjeringen den 10. september 2020. 

Deltakerne får kunnskap om hvordan man planlegger og 
gjennomfører barnesamtaler med tenåringer, skole barn 
og småbarn. Deltakerne blir også kjent med erfaringene 
til en voksen pårørende som forteller om hva hun hadde 
trengt av helsepersonell i de ulike fasene i sin oppvekst 
med en mor med selvmordstematikk. Det er et mål at 
det gjennomføres flere barne samtaler i voksenfeltet,  
og at kvaliteten på samtalene øker. 

Vi har i 2020 gjennomført tre kurs over to dager:  
ett fysisk og to digitale. I 2021 vil vi gjennomføre  
en veiledningsdag for dem som deltok på de digitale 
kursene. Her vil vi ha et særlig fokus på å dele  
erfaringer fra egne, gjennomførte barnesamtaler.

I 2021 vil vi tilpasse innholdet i kurset til de som 
jobber akutt og er «førstemann på stedet» når det har 
skjedd et selvmordsforsøk. Målgruppen er ambulanse-
personell, brann, AMK, barnevernsvakten og intensiv-
avdelinger. Vi vil belyse hvordan helsepersonell i en 
krisesituasjon kan fange opp at det kan finnes barn 
hjemme og hva de kan gjøre for å skape en trygg 
ramme for dialog med barna de møter. Vi vil også  
vektlegge videre samarbeid om ivaretakelse av barna 
etter at den akutte fasen er over.  

3.3  
Behandling av traumer og suicidalitet  
i døgnavdeling
 
Kurset, som går over tre dager, gir kunnskap om  
utredning og differensial diagnostikk samt metoder for  
å jobbe tverrfaglig med traumer og suicidalitet i døgn-
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avdeling. Undervisningen veksler mellom forelesning, 
demonstrasjon, refleksjons oppgaver og trening på ferdig-
heter. Kurset legger vekt på fenomenforståelse av suici-
dalitet. Det fokuseres også på selvmords forebyggende 
tiltak under og i etterkant av døgn innleggelse, med tiltak 
for formidling av håp og metoder for bidrag til bedre livs-
mestring. Vi gjennomførte ett åpent kurs i våre lokaler  
i Nydalen i 2020. Vi vil fremover tilby dette kurset 
i helse foretakene. To planlagte kurs for Sykehuset 
Østfold, henholdsvis DPS døgnposter og akuttavdelinger, 
er grunnet pandemien utsatt til 2021.  

3.4  
Forum for konsultasjon og veiledning

Dette forumet arrangeres syv ganger per år, med 
mulighet for å drøfte kompliserte pasientsaker med et 
panel av spesialister innen vold-, traume- og selvmords-
problematikk. Målgruppen er helsepersonell som 
jobber med problematikken i kommunehelsetjenesten, 
spesalisthelsetjenesten og barneverntjenesten.

3.5  
Ekstrem selvskading (Extreme  
Challenges)
 
RVTS Øst deltar i dette nasjonale forskningsprosjektet, 
som er initiert og koordinert av Nasjonal kompetanse-
tjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). RVTS Øst 
har to representanter i prosjektgruppen.

Prosjektet startet opp våren 2016, og består av repre-

sentanter fra sentrale kompetansemiljøer og en rekke 
helseforetak. Formålet har vært å kartlegge forekomst 
av pasienter med omfattende og alvorlig selvskadings-
problematikk ved de fleste av landets døgnposter i 
psykisk helsevern for voksne. Pasientgruppen er preget 
av tilbakevendende meget alvorlig, og ofte livstruende, 
selvskadende atferd. Helseinstitusjoner innen soma-
tikk og psykiatri møter store utfordringer i behandling 
av denne pasientgruppen, og lykkes i mange tilfeller 
ikke med å gi tilfredsstillende behandling. Det er behov 
for mer kunnskap om underliggende årsaksforhold og 
de særskilte behov denne gruppen har.

RVTS Øst har bidratt inn i arbeidet med å rekruttere 
deltakere til prosjektet, blant annet via rådgiverne i 
selvmordsforebyggende nettverk. Rådgiverne fungerer 
som kontaktpersoner for prosjektet i sine HF.

Vi er også invitert til å bidra med kompetanse inn i 
et mer avgrenset forskningsprosjekt som inngår i det 
overordnede, større prosjektet. 

3.6
Regjeringens handlingsplan 2020-2025: 
Ingen å miste
 
Den nasjonale handlingsplanen ble publisert under  
verdensdagen for selvmordsforebygging den  
10. september 2020. Sammen med de andre RVTSene 
og aktører fra klinikk og forskning har RVTS Øst spilt 
inn flere forslag til arbeidet. 
Innspillene fra RVTS Øst la vekt på betydningen av 

kompetanseheving knyttet til forebyggingsspesifikke 
behandlingstilnærminger (Basal eksponeringsterapi 
– BET, Dialektisk atferdsterapi – DBT, Collaborative 
Assessment and Management of Suicidality – CAMS). 
Videre påpekte vi at tiden etter utskrivelse utgjør en 
periode med spesielt høy risiko for selvmord, og bør 
sikres bedre med tiltak for tettere samhandling mellom 
kommune og spesialisthelsetjeneste samt bedre  
informasjon og tettere samarbeid med pårørende.  
Vi har i tillegg løftet frem behov for:

• å tydeliggjøre sammenhengen mellom rusmisbruk  
og selvmord

• et større fokus på selvmordsforebygging i somatiske 
enheter 

• mer kunnskap om eldre og selvmord, og behov for 
spesifikke tiltak for menn

• kompetanseheving blant helsepersonell med sikte 
på å ivareta og gjennomføre barnesamtaler med 
barn som pårørende

3.7 
Ny revisjon av nasjonale retningslinjer

I desember 2020 hadde arbeidsgruppen for revisjon  
av Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging  
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus
behanding sitt første møte. RVTS Øst deltar med en 
representant, på vegne av landets fem RVTS.

RVTS Øst har fått delegert ansvar fra Helse Sør-Øst  
for koordinering og oppfølging av rådgivere i de  
respektive helseforetakene i helseregion Sør-Øst. 
RVTS Øst har gjennom dette en knutepunktfunksjon 
for kontakt og samarbeid med et stort antall helse-
foretak og klinikere. Denne kontakten er særlig verdifull 
i arbeidet med revisjon av nasjonale retningslinjer for 
selvmordsforebygging.

3.8
Collaborative Assessment and  
Management of Suicidality – CAMS
 
Siste halvdel av fire dagers kurs og workshop med 
opplæring i CAMS ble gjennomført i januar 2020, med 
totalt 63 kursdeltakere. Deltakerne var i hovedsak 
leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten. Flere av 
disse arbeider i helseforetak som har en overordnet 
plan om systematisk implementering av CAMS i sin 
klinikk. 

Behandlingsmetoden er utviklet av professor David 
A. Jobes ved The Catholic University of America, 
Washington D.C. Professor Jobes er både en frem-

stående forsker på selvmordsfeltet og praktiserende 
kliniker. 

CAMS er ikke en bestemt terapiretning, men en 
transdiagnostisk, overordnet behandlingsfilosofi som 
gir klinikeren støtte til å utforme behandlingen med et 
spesifikt selvmordsforebyggende fokus. CAMS tilbyr 
relevante psykologiske forståelsesmodeller som bygger 
bro fra prosedyrer for risikovurdering til konkret behand-
lingsplanlegging. Det legges vekt på samarbeid mellom 
terapeut og pasient, og pasientens forståelse av egen 
selvmordsproblematikk gis en vesentlig plass. 

Selvmordsforebyggende nettverk har ofte forskning, im-
plementering og kliniske problemstillinger knyttet til CAMS 
oppe som tema i sine møter. Flere av helseforetakene  
i region Sør-Øst har satset stort på opplæring i CAMS.

Erfaringene fra våre samarbeidspartnere i Danmark 
viser at CAMS har vært nyttig i det selvmords-
forebyggende arbeidet både i spesialisthelsetjenesten 
og i forebyggingsspesifikke lavterskeltilbud.  

3.9
Ivaretakelse av helsepersonell

3.9.1 Nettressurs om psykososial beredskap
Covid-19 pandemien har nasjonalt og internasjonalt 
medført store psykososiale belastninger. For å møte 
disse utfordringene publiserte RVTS Øst våren 2020 
ressursportalen www.psykososialberedskap.no, med 
oppsummert kunnskap, råd og undervisningsmateriell 
for ledere og tjenesteutøvere.

3.9.2 Undervisningsfilm: Å bygge robusthet hos  
helsepersonell
I samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo 
Universitetssykehus og Institutt for militærpsykiatri 
og stressmestring (Forsvaret) har RVTS Øst laget 
en undervisningsfilm om psykososial beredskap 
og stressmestring for helsepersonell og ledere ved 
sykehus; Å bygge robusthet hos helsepersonell. 
Undervisningsfilmen er tilgjengelig via ressursportalen 
www.psykososialberedskap.no.

3.9.3 Undervisningsfilmer: Psykologisk trygghet  
i førstelinjen
I samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo 
Universitetssykehus og Institutt for militærpsykiatri og 
stressmestring (Forsvaret) har RVTS Øst laget fire korte 
undervisningsfilmer under temaet; Psykologisk trygghet 
i førstelinjen. Filmene presenterer hvordan en  
organisasjon kan jobbe målrettet for å styrke trygghet 
og robusthet på ulike nivåer i en organisasjon.
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Selvmordsforebyggende nettverk

Fagnettverket for selvmordsforebygging består av  
representanter fra alle de store helseforetakene  
i Helse Sør-Øst. I løpet av 2020 er det avholdt syv 
nettverksmøter med fokus på kompetanseutvikling, 
erfaringsutveksling og arbeid med felles prosjekter.  
I annethvert møte inviteres eksterne forelesere til å 
presentere aktuelle temaer innen selvmordsforebyg-
ging. I de øvrige møtene holder rådgiverne selv faginn-
legg for hverandre om prosjekter og tiltak i de ulike HF, 
og ny forskning.

Temaer for fagsamlingene i 2020 har vært:

• Vurderingssamtalens terapeutiske potensiale
• Selvmordsforebygging under en pandemi
• Basal eksponeringsterapi - behandling av alvorlig 

selvskade og vedvarende suicidalitet
• Digital undervisning og kunnskapsformidling
• Ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging
• Selvmordsforebygging i sosiale medier
• Brukermedvirkning i selvmordsforebyggende tiltak
• Ungdom med uavklart tilstand (UKOM-rapport)

I vårsemesteret samarbeidet nettverkets deltakere  
om felles innspill til ny nasjonal handlingsplan.

4
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4.1  
Presentasjon av fagnettverket

Sykehuset Innlandet HF: 

Cathrine W. Steen 
Spesialrådgiver/psykologspesialist, fagstab, Divisjon psykisk helsevern 
Bente Birkeland 
Spesialrådgiver/psykiatrisk sykepleier, fagstab, Divisjon psykisk helsevern  

Diakonhjemmet sykehus: 
Astrid Berge Norheim
Spesialrådgiver/psykiatrisk sykepleier, Psykiske helsetjenester i somatikken, Voksenpsykiatrisk avdeling
Lars Rørstad Fossum
Spesialrådgiver/psykologspesialist/ass enhetsleder, Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Voksenpsykiatrisk avdeling

Akershus universitetssykehus HF: 
Tormod Stangeland
Spesialrådgiver/psykologspesialist/PhDkandidat, Forskning og utviklingsavdelingen, Divisjon Psykisk helsevern

Lovisenberg Diakonale Sykehus:  
Harald Aasen, psykologfaglig rådgiver/psykologspesialist, og Tonje Byhre Østvold, psykologspesialist, har vikariert som 
representanter fra LDS gjenom 2020, inntil ny rådgiver Bruno Nightingale, psykiater, begynner som spesialrådgiver 
01.03.2021

Sykehuset Østfold HF: 
Kim Larsen
Spesialrådgiver/psykologspesialist, Psykiatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus HF: 
Per Sverre Persett
Sykepleier/PhDstipendiat, Akuttmedisinsk avdeling

Sykehuset Telemark HF: 
Lars Erik Eide Johansen
Spesialrådgiver/psykologspesialist, klinikkstab, Klinikk for psykisk helse og rus 

Sørlandet sykehus HF: 
Martin Rafoss
Psykiatrisk sykepleier, klinikkstab, Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Sykehuset i Vestfold HF: 
Oddrun Burheim
Koordinator for selvmordsforebyggende arbeid/spesialrådgiver/psykiatrisk sykepleier, klinikkstab, Klinikk psykisk helse 
og rusbehandling 

Vestre Viken HF: 
Carsten Bjerke
Spesialrådgiver/psykiater, klinikkstab, Klinikk psykisk helse og avhengighet

4.2
Rapportering fra helseforetakene

4.2.1 Sykehuset Innlandet HF
Divisjon psykisk helsevern (DPH) har to spesial-
rådgivere som deler en 100 % stilling i selvmords-
forebyggende arbeid. 

DPH har en pågående storstilt satsning på implemente-
ring av CAMS. Målet er at 450 ansatte (ca 50 %) skal 
gjennomføre CAMS-kurs innen 2023. I samarbeid med 
RVTS Øst er det utarbeidet en plan for implementering. 
Det er også etablert en implementeringsgruppe,  
forankret i Stabsområdet fag DPH.  

Sykehuset Innlandet har hatt en særlig satsning på inn-
føringen av DBT – dialektisk atferdsterapi, som evidens-
basert behandlingstilbud for en gruppe pasienter som 
tidligere ofte har hatt fragmenterte og tilfeldige tilbud. 
Alle BUP og DPS er med i satsningen. Dette bidrar til at 
tilbudet kan gis til pasienter i hele Innlandet. 

Pasientsikkerhetsprogrammet tiltakspakke for innsats-
området «Forebygging av selvmord» er tidligere imple-
mentert i alle divisjonens døgnenheter. I løpet av 2020 
er det gjennomført journalkontroll ved alle divisjonens 
døgnenheter for å sikre at tiltakene gjennomføres ved 
innleggelse av selvmordstruede pasienter. Avdelingene 
legger frem funn fra journalkontrollen i egen avdeling og 
i DPHs kvalitetsforum, der alle avdelinger er represen-
tert. Erfaringsutveksling, samt drøfting av utfordringer 
og mulige forbedringstiltak står sentralt i forumet.

Gjennomgang av uønskede hendelser foregår etter 
fast struktur i avdelingene. Alle selvmord behandles 
i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, med fokus på 
læringspunkter. Det er gjort hendelsesanalyser i noen 
saker, og suicid under døgnopphold blir prioritert. 
Registrering i Kartleggingssystemet er fulgt opp. Læring 
etter uønskede hendelser bidrar til økt kunnskap og 
bidrar også til oppdatering og endring av prosedyrer. 
Kompetanseheving gjennom undervisning og opplæring 
av personalet er en viktig arena der det settes fokus på 
læringspunkter etter alvorlige hendelser og endringer 
som følge av disse.

Divisjonsledelsen etablerte i 2020 en egen ressurs-
gruppe for selvmordsforebygging, med målsetning om å 
sikre systematisk og kvalitetssikret kompetanseheving, 
med et tverrfaglig og bredt perspektiv. Ressursgruppen 
ledes av rådgiver. I 2020 har det vært et særlig 
fokus på å systematisere og kvalitetssikre divisjons-
overgripende opplæring av nyansatte og gjennomføring 
av opplæringsdager, samt lokale opplæringspakker for 
nyansatte tilpasset avdelingens behov. Det er utviklet 

eget opplæringsmateriell for Tverrfaglig  
spesialisert rusbehandling, med undervisningsfilmer  
og refleksjonsøvelser. 

Ved SIM Innlandet gjennomføres simuleringstrening  
i selvmordsforebyggende arbeid for miljøterapeuter  
i døgnposter, tverrfaglige grupper samt behandlere  
fra ulike avdelinger. Det jobbes nå med å utvikle  
VR-baserte simuleringstreninger i selvmordsfore-
byggende arbeid.  

Sykehuset Innlandet og Høgskolen samarbeider om 
et PhD prosjekt med formål å undersøke bruk av VR-
basert simulering som metode i trening på kliniske 
ferdigheter i møte med mennesker i selvmordskrise. 
Det er gjennomført VR-baserte simuleringstreninger i 
selvmordsforebyggende arbeid for studenter i videre-
utdanning ved Høgskolen i Innlandet. 

Sykehuset Innlandet deltar i det nasjonale forsknings-
prosjektet Ekstrem selvskade, se pkt 3.5.

Ivaretakelse av pasientens pårørende er en av de  
viktigste oppgavene i etterkant av selvmord. Ivaretakelse 
av barn som etterlatte ivaretas gjennom den enkelte 
enhets barneansvarlig og omtales spesielt i prosedyren 
som omhandler ivaretakelse av etterlatte etter selvmord. 
Ivaretagelse av etterlatte gis spesiell oppmerksomhet 
i strukturert gjennomgang av hendelsen, og i skriftlig 
rapportering. Avdelingen der pasienten var i behandling 
ivaretar i de fleste tilfeller etterlatte etter et selvmord. 
En sjelden gang er det behov for å bistå avdelingen i 
oppfølging. Vår erfaring er at de fleste etterlatte opple-
ver det som meningsfullt å møte tidligere behandlere og 
annet helsepersonell. Slike møter oppleves også som 
viktige for personalet.

4.2.2 Diakonhjemmet Sykehus
Spesialrådgiverstillingen ved Diakonhjemmet Sykehus 
er primært knyttet til somatisk avdeling, men de siste 
par årene har også en fagrådgiver fra psykiatrisk 
døgnavdeling deltatt i nettverket. Begge rådgivere  
har kombinert selvmordsforebyggende tiltak med 
klinisk arbeid. 

Effektivisering av aktivitet, og reduksjon av liggetid 
medfører utfordringer for selvmordsforebyggende arbeid 
i somatiske avdelinger. De nasjonale retningslinjene for 
selvmordsforebygging i psykisk helsevern har bidratt 
til at selvmordsforebygging har fått en viktig plass i 
psykisk helsevern. Somatikken mangler overordnede 
mål for dette arbeidet. Selv om pasientens somatiske 
tilstand blir godt ivaretatt, er tilbudet om samtale på 
sykehuset, psykisk behandling og oppfølging i ettertid  
i varierende grad ivaretatt etter selvmordsforsøk.
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Spesialrådgiver er Diakonhjemmets representant 
ved Fag- og forskningsdagene for sykepleiere i Helse 
Sør-Øst, og deltar i nettverk for konsultasjons- og 
liaisonpersonell i Oslo. Spesialrådgiver deltar også 
i nettverk av spesialsykepleiere i konsultasjons- og 
liaisontjeneste i Oslo. Nettverksarbeid, RVTS-nettverket 
og klinisk arbeid har gitt innsikt i at somatikken henger 
etter i selvmordsforebyggende arbeid.

Spesialrådgiver har i samarbeid med RVTS Øst og  
OUS bidratt med innspill for å sikre at selvmords-
forebyggende tiltak i somatikken også ble inkludert  
i «Handlingsplan mot selvmord 2020-2025».

Viktigheten av selvmordsforebyggende tiltak i  
somatiske avdelinger er også formidlet i innspill  
til fagplan i PHV og TSB i Helse Sør-Øst.

Ved Diakonhjemmet sykehus er det etablert en fag-
rådgiverfunksjon knyttet til selvmordsforebygging ved 
Psykiatrisk avdeling (VPA). Fagrådgiveren leder det 
faglige nettverket og har tett kontakt med ledelsen  
og spesialrådgiver.

Ansvaret for å kvalitetssikre det selvmords forebyggende 
arbeidet er lagt til kvalitetsrådgiver i stab, som har  
som oppgave å sørge for at alle hendelser med suicid  
i avdelingen blir gjennomgått på en systematisk måte 
med involverte behandlere og ledere. Gjennomgangene 
oppsummeres i en intern rapport som, sammen med 
tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter, behandles i 
avdelingens Kvalitetssikkerhetsutvalg (KPU) hvor ledere 
og rådgivere deltar. Funn fra gjennom ganger tas inn  
i internundervisning sammen med journalskriving og 
andre kvalitetsforbedrende tiltak som systematisk 
utredningsarbeid mv. Det jobbes kontinuerlig med  
å forbedre rutiner for ivaretagelse av personal og  
på rørende etter hendelser. Dette arbeidet ledes av 
kvalitets rådgiver i samarbeid med ledergruppen.

Spesialrådgiver bidrar med undervisning om selvmords-
forebygging for nyansatte ved VPA og Medisinsk  
avdeling. Det holdes årlige kurs om Nasjonale retnings-
linjer og andre temaer knyttet til selvmordsforebygging. 
VPA har tidligere deltatt i Pasientsikkerhetsprogrammet 
med temaet selvmordsforebygging. Sjekklistene som 
da ble implementert er fortsatt i bruk. 

Spesialrådgiver og fagrådgiver deltar begge i prosjekt-
gruppa til det nasjonale forskningsprosjektet «Ekstrem 
selvskade», se pkt 3.5. 

Intensivavdelingen, sammen med spesialrådgiver og 
barneansvarlig har samarbeidet med RVTS Øst om fag-
dager for intensivpersonell med «Barn som pårørende 

ved selvmordsatferd» som tema, se pkt 3.2. Målet er  
å øke kunnskapen om og håndteringen av barn som 
pårørende ved selvmordsatferd, rus og alvorlige  
somatiske tilstander også i somatiske avdelinger.

Diakonhjemmet har nylig startet et gruppetilbud for 
etterlatte etter selvmord. Gruppen er ledet av prest, 
gruppeterapeut og sosionom i familieterapi. Gruppen 
startet opp i høst og interessen er stor, også fra  
pårørende til pasienter som ikke har vært i behandling  
i psykisk helsevern eller rusbehandling.

4.2.3 Akershus universitetssykehus HF
Ved Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) har 
det vært skifte av spesialrådgivere for selvmords-
forebygging. Stillingen er plassert i Divisjon for psykisk 
helsevern (DPH). Rådgiverne ved hver avdeling i DPH 
og spesialrådgiver i selvmordsforebygging har jevnlige 
møter for faglig oppdatering og utveksling av faglig 
opplegg og erfaringer fra undervisning. Det er også 
organisert nettverksmøter ved Ahus som er åpne for 
rådgivere, ledere og andre interesserte fagpersoner, 
med aktuelle temaer fra selvmordsfeltet. Samlinger 
som er avhengige av direkte kontakt, som fagdag med 
poliklinikk om suicidalitet og nettverkssamling for selv-
mordsforebyggere, er innstilt eller utsatt til neste år.

Ved Ahus er ansvar for undervisning og opplæring 
i møter med selvmordsnære personer og selv-
mordsrisikovurdering, lagt til hver enkelt avdeling. 
Psykologfaglige og medisinskfaglige rådgivere holder 
undervisningene, eller delegerer det til fag personer 
med dette som fagfelt. Spesialrådgiveren har 
undervisnings ansvar for BUP.

På grunn av pandemien har det vært nødvendig å gjøre 
om undervisning for nyansatte til digital undervisning. 
Forelesninger er filmet og gjort tilgjengelig som e-læring. 

Ivaretakelse av pårørende og etterlatte etter selvmord 
er i stor grad organisert av senter for sorgstøtte ved 
Ahus. De har et selvstendig arbeid, men samarbeider  
i flere sammenhenger med Enhet for forskning og  
utvikling (FoU) og spesialrådgiver.

Spesialrådgiver har deltatt i innspillsgruppen for  
Helse Sør-Østs fagplan for selvmordsforebygging  
og for arbeidene til Helsedirektoratets revisjon av de  
nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord  
i psykisk helsevern.

Det har vært søkt Helse Sør-Øst om innovasjonsmidler 
for å implementere CAMS i foretaket. Ahus har deltatt 
i arbeidet med å samle inn data til det nasjonale kart-
leggingssystemet for selvmord. I forbindelse med at 

VIVAT i 2020 lagde en informasjonsvideo om selv-
mordsforebygging, bidro Ahus med faglige innspill. 

Akuttavdelingen har i samarbeid med RVTS Øst inn-
arbeidet et eget kompetanseprogram om møter med 
kronisk suicidalitet for miljøterapeuter og behandlere.
 
Spesialrådgiveren har et PhD-arbeid knyttet til for å 
bedre forståelsen av selvmordsatferd hos ungdommer  
i akutt krise. Arbeidet baserer seg på populasjonen  
i Ungdomspsykiatrisk klinikk. 

Under nedstengningen i mars utviklet spesial-
rådgiver, i samarbeid med FoU, et mestringskurs for 
somatisk ansatte fagpersoner under sterkt press. 
Spesialrådgiver gjennomførte oppfølging av fagpersoner 
på somatisk akuttmottak, både individuelt og i grupper. 
Spesialrådgiveren har også deltatt i internasjonal nett-
verksbygning gjennom et prosjekt i Ukraina i samarbeid 
med RVTS Øst og Kiev Mohyla Universitetet.

Enhet for forskning og utvikling (FoU) samarbeider med 
flere andre sykehus og institusjoner om forskning og 
fagutvikling innen suicidologi. Eksempler på dette er:

• partner på søknad til Helse Sør-Øst i samarbeid med 
Sykehuset Østfold om ketaminbehandling av alvorlig 
depresjon og selvmordstanker 

• partner på søknad til Helse Sør-Øst i samarbeid med 
Nasjonalt senter for personlighetspsykiatri om selv-
skading hos personer med personlighetsforstyrrelse

• deltager i forskningsprosjektet Ekstrem Selvskading, 
ref pkt 3.5

• veiledning på PhD prosjekt ved Sykehuset Innlandet/ 
Høgskolen i Innlandet om VR basert simulering i 
opplæring i møte med selvmordskriser

• forskningsprosjekt om familiebasert behandling av 
depresjon og suicidalitet blant ungdom  

• prosjekt om klinikerrapportert kvalitet på tjenesten, 
inkludert behandling av suicidalitet

4.2.4 Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Rollen som spesialrådgiver i selvmordsforebygging er 
i 2020 ivaretatt av psykologspesialister fra Klinikk for 
psykisk helsevern og Lovisenberg DPS, i påvente av 
rekruttering av ny spesialrådgiver. 

Det har vært god deltagelse på undervisning om selv-
mordsforebygging fra alle klinikker i Psykisk Helsevern 
og deltagerne rapporterer at de erfarer at under-
visningen er god, nyttig og viktig.

Det har også vært gjennomført undervisning på DPS 
om ungdom, selvskading og bruk av sosiale medier, 
med psykologspesialist fra Nic Waal.

På Klinikk for Psykisk Helsevern planlegger de nå 
oppstart av Åpen Dør-prosjektet. Prosjektet innebærer 
at tre av de lukkede postene åpnes, selv om flere av 
pasientene innlagt der er underlagt tvungent psykisk 
helsevern. Prosjektet har fått omfattende medie omtale, 
og generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse har 
omtalt det som et prosjekt som kan redde liv. Det er 
også tildelt forskningsmidler til prosjektet fra NFR og 
det planlegges en omfattende følgeforskning som en 
sentral del av prosjektet. 

Nic Waal har det siste året gjennomført vurdering 
av henvisninger i samarbeid med bydelene og det 
rappor teres svært gode erfaringer fra dette arbeidet. 
Ordningen sørger for felles vurdering av behov for 
oppfølging på enten 1. eller 2. linjenivå. Etableringen og 
erfaringene med denne ordningen, benevnt som «Inntak 
ute», er direkte relevant for diskusjonen om forbedring 
av sammenhengen i tjenestene. Diskusjonen ble aktuell 
i kjølvannet av rapporten fra UKOM om selvmord til 
ungdom med uavklart tilstand, som fikk avslag i BUP. 

Arbeidet med etablering av et digitalt, automatisert 
kvalitetsregister og feedbacksystem (LOVePROM) 
utløste flere viktige forsvarlighetsvurderinger knyttet 
til vurdering av selvmordsrisiko. Pasientene fyller ut 
et spørreskjema hjemmefra tre dager før første time 
samt underveis i behandlingen. Spørsmålene handler 
blant annet om tanker, ønsker og planer om å ta livet 
sitt. Det er nå etablert en vurderingsprosedyre der en 
balanse mellom forsvarlig vurdering av informasjonen 
fra pasienten opp mot behandlernes og ledernes 
vurderings ansvar er vektlagt. Fagrådgivere har vært 
sentrale i utarbeidelsen av prosedyren. 

Dødsfall og selvmord rapporteres i Nasjonalt kart-
leggingssystem (NSSF). Det er gjennomført oppføl-
gingsmøter, veiledning og hendelsesanalyser etter 
rapporterte dødsfall, selvmord og alvorlige selvmords-
forsøk i klinikken i 2020, i henhold til klinikkenes og 
sykehusets prosedyrer. Det var i første halvdel av 2020 
meldt unormalt mange dødsfall sammenlignet med 
tidligere år (18 dødsfall per august). Det ble antatt at 
dette skyldtes tilfeldig variasjon gjennom kalenderåret, 
noe som viste seg å stemme da samlet antall dødsfall 
i 2020 per 12. desember 2020 var 22 dødsfall, noe 
som er litt høyere enn gjennomsnittet de siste fem 
årene. Andelen relativt sikre selvmord er ca halvparten 
av dødsfallene. Flertallet av disse var menn mellom  
30 og 50 år. Det er ikke avdekket alvorlig svikt ved 
noen av hendelsene ved intern gjennomgang. To av 
hendelsene er fortsatt til vurdering hos Fylkesmannen. 
De fleste av hendelsene berører flere enheter og/eller 
overganger mellom ulike nivåer, bl.a. psykiatrisk  
legevakt på legevakten i Oslo. 
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Det er også avholdt flere oppfølgingsmøter med  
pårørende etter dødsfall og selvmord. Møtene er preget 
av fortvilelse, sorg og mange spørsmål. Det er kun  
unntaksvis opplevd at pårørende bebreider klinikken  
og sykehuset for dødsfall og alvorlige hendelser. 

Det ble gjennomført et forberedende prosjektarbeid 
for stillingsbeskrivelse og organisasjonsplassering, 
knyttet til rekruttering av ny spesialrådgiver i selvmords-
forebygging. Alle klinikker i sykehuset, unntatt kirurgisk 
klinikk, var representert i denne utredningen. Arbeidet 
omfattet innhenting av informasjon og besøk hos 
forebyggende tilbud og enheter ved andre sykehus. 
Arbeidet ble betydelig forsinket som følge  
av koronastengingen. 

Som følge av forarbeidet fremkom det et tydelig ønske 
om tettere samarbeid mellom psykisk helsevern og  
medisinsk klinikk om selvmordsforebygging, der 
spesielt intoksbehandlinger på medisinsk mottak og 
overganger til poliklinisk behandling i TSB og PHV ble 
tematisert. Det ble også gitt utrykk for behov for felles 
metodikk i møte med selvskadende og selvmordsnære 
pasienter. Akutteamet på Lovisenberg DPS fremhevet 
i denne sammenheng CAMS som en god, klinikknær 
og transdiagnostisk metodikk i denne sammenheng, 
se pkt 3.8. Dette var i tråd med anbefalinger fra andre 
sykehus sine spesialistrådgivere og liasonenheter, og 
RVTS Øst. Det ble derfor besluttet at ny spesial rådgiver 
vil få mandat til å gjennomføre CAMS-utdanning  
og være ressursperson for videre opplæring i og  
utbredelse av CAMS i klinikkene, som en sentral del 
stillingsinstruksen som spesialrådgiver.

4.2.5 Sykehuset Østfold HF
Tross smitteverntiltak og nedstengninger har det likevel 
vært mulig å gjennomføre store deler av kursaktiviteten 
og de planlagte oppdragene.

Undervisning:
Suicidologi og vurdering av selvmordsfare. Obligatorisk 
dagskurs for ansatte i psykisk helsevern. Kurset går 
fast to ganger per semester. I år har smitteverntilta-
kene medført at to av kursene er blitt avlyst. De to 
kursene ble avholdt i februar og september. Tilsvarende 
kurs ble i oktober avholdt for FACT Fredrikstad.

Halvdagskurs med tema Psykiatrisk personales reaksjon 
på selvmord hos pasienter ble avholdt på Psykose  
1. Kurset Somatisk sykdom og selvmord ble avholdt på 
Fagutviklingsnettverket (fast samling av fagutviklings-
rådgivere ved Sykehuset Østfold) i mars og for DPS 
Fredrikstad i september.

I september og oktober ble det gjennomført tre kurs 

med tema Møte med den selvmordsnære pasient/
Oppfølgingsstudier/Gjennomgang av kasuseksempel  
for Seksjon for medisinsk overvåkning.

Forskning om hindsightbias ble avholdt på Fredrikstad 
DPS i november.

Det ble gjennomført to halvdagskurs med tema 
Suicidologi og vurdering av selvmordsfare for leger  
i sommervikariater i juni.

Annet undervisningsrelatert arbeid: 
Spesialrådgiver har utviklet undervisningsopplegg om 
Forskning om hindsightbias. Kurset går over to timer  
og er planlagt avholdt på fagdager.

Samarbeidsmøter med RVTS Øst om planlegging av 
undervisning om traumer og selvmord. Undervisningen 
er utsatt inntil videre pga av korona.

Internrevisjoner: 
Det er gjennomgått 15 journaler ved hver enhet. 
Grundig tilbakemelding til seksjonen. I vårsemesteret 
har vi revidert TSB Moss og TSB Halden. I høst-
semesteret er tilsvarende gjennomgang med tilbake-
melding gjennomført ved Sikkerhet 1, Sikkerhet 2,  
og Psykiatrisk akuttmottak. 

Annet: 
Gjennomgang av og oppfølging av rapporter fra 
Helsetilsynet vedrørende selvmord. Spesialrådgiver har 
deltatt på digitale møter om Regional fagplan i Helse 
Sør-Øst samt møter om prosjekt om hjelpsøking ved 
suicidalitet som er planlagt gjennomført i Østfold  
i 2021.

I desember ble det årlige møtet med ledelsen  
i psykiatri om oppsummering av selvmords-
forebyggende tiltak i 2020 og planlegging for  
2021 gjennomført digitalt.

Faste verv:
Medlem i Redaksjonsrådet i fagtidsskriftet Suicidologi.
Leder i Norsk Psykologforenings Ankeutvalg for 
spesialistsaker.

Publikasjoner: se publikasjonsliste senere  
i årsrapporten, pkt 7.

4.2.6 Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål 

Selvmordsforebygging i somatikken
Til tross for et år med høyt fokus på smittevern og 
Covid-19 har Oslo universitetssykehus, Akuttmedisinsk 
avdeling, jobbet videre for å gi best mulig behandling, 

omsorg og oppfølging til de pasienter som har vært 
innlagt i våre somatiske enheter etter selvmords-
forsøk. Selv om mange planlagte aktiviteter har blitt 
endret, ombooket eller fryst på grunn av smitte-
forebygging, har arbeidet med implementering av 
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord (jfr 
«Kunnskapsoppsummering om utredning, oppfølging 
og behandling av selvskading og selvmordsforsøk» i 
Nasjonal Handlingsplan) gått sin gang med undervis-
ning, opplæring og veiledning av leger og sykepleiere.

For leger i utdanning gjennomføres det årlig opplæring 
og veiledning i kartlegging og vurdering av selvmords-
risiko og tidlig vurdering av selvmordsrisiko i somatisk 
avdeling. LIS-leger har støtte av psykiater i vurde-
ringen av behandling til pasient under oppholdet på 
somatisk avdeling, og veiledning til planlegging av den 
videre behandling og oppfølging ved utskrivelse herfra. 
Sykepleiere ved avdelingen får jevnlig undervisning i 
temaet selvmordsforebygging og veiledes i håndtering 
av, samt støtte i møtet med, pasient og pårørende i en 
livskrise. Ved akutte og belastende hendelser vil  
personal ivaretas gjennom debrifing eller ved 
«Ventilen»; hvor et avtalt tema drøftes, og psykiater vei-
leder personell. Pårørende og etterlatte etter selvmord 
ivaretas av sykepleier og lege som har hatt kontakt 
med den pårørende gjennom sykehusoppholdet. I 
en slik livskrise gis de pårørende tilbud om samtale 
med enten psykiater, psykolog eller prest fra sykehus-
tjenesten. Det gis også hjelp til informasjon om hvor de 
pårørende kan søke støtte etterpå.

Gjennom samarbeidsmøter med akuttmottaket, med 
fokus på akuttpsykiatri i den somatiske sykehus-
hverdagen, er det utarbeidet bedre rutiner for pasient-
forløpet ved å avklare suicidalitet og behov for nødretts-
paragraf i akuttmottak, og ved å sikre denne gruppen 
pasienter gjennom akuttmottaket ved rask prioritering 
for Covid-19-avklaring.

Forskning fra egen enhet innen fagfeltet «selvmords-
forebygging» tilfører kunnskap både til Akuttmedisinsk 
avdeling og Selvmordsforebyggende nettverk. 
Kunnskapen danner grunnlag for videre utvikling 
av regionale forebyggingsstrategier. Avdelingen har 
et tverrfaglig forskningsforum bestående av PhD-
stipendiater og forskere med faste møter hver 14. 
dag. Forskningsarbeid blir her drøftet og veiledning 
gis til fremleggende stipendiat etter rotasjon slik at 
alle får veiledning i å skrive artikler og fremlegge 
egne data. Spesialrådgiver arbeider med prosjektet 
«Selvmordsforsøk med voldsomme metoder», se pkt 
3.5, nå i sluttfasen av PhD-utdanning ved UiO. 

Avdelingen har bidratt i arbeidet med en nasjonal nett-

side om rusmidler (faktaomrus.no). Dette er utviklet 
i samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag og 
Nasjonal kompetanstjeneste tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). Samarbeidet om kartlegging  
av rusbruk i Norge med Europeisk senter  
i London (European Monitoring Centre for Drug  
and Drug Addiction) er videreført.  

4.2.7 Sykehuset Telemark HF (STHF)
Det selvmordsforebyggende arbeidet i klinikk for 
psykisk helse og rus (KPR) rettes primært mot  
pasienter i aldersgruppen fra 18 år og inkluderer  
selvmordsforebygging ved alderspsykiatrisk avdeling. 
Barn og ungdom ivaretas ved BUPA, som er en  
avdeling underlagt Barne- og ungdomsklinikken ved 
STHF. Det er etablert samarbeid med rådgiver ved 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og behand-
lere ved BUPA deltar i undervisning om selvmord-
risikovurdering, tiltak og behandling. Det er avtalt videre 
samarbeid med rådgiver ved BUPA. Det er flere  
pågående prosjekter ved KPR som direkte eller  
indirekte omhandler selvmordsforebygging. Et  
eksempel er Akuttkjedeprosjektet hvor vi blant annet 
ser på om det er grunnlag for å opprette en psykiatrisk 
legevakt i vårt opptaksområde eller om det er andre og 
mer rasjonelle måter å organisere dette på i vår region. 
Målet er å bedre akuttilbudet til folket.

Sykehuset Telemark har, som et av to HFer i Norge, en 
Akutt DPS. Dette er en døgnpost som tar imot ø-hjelp 
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innleggelser, 24/7, på en åpen post. Vi har tilbud 
om brukerstyrte senger som vi har god erfaring med 
i vår klinikk. Dette er en viktig arena for selvmords-
forebyggende arbeid i vår region. Dette tilbudet er noe 
vi ønsker å se videre på. Vi har derfor utviklet kvalitets-
registre som vil kunne belyse noen fordeler og ulemper 
med en slik organisering over tid.

Rådgiveren bidrar i utviklingen av regionale forebyggings-
strategier gjennom undervisning, deltagelse i møter 
mellom sykehus og bruker organisasjoner, drøftinger 
med ledelsen samt tett samarbeid med fagsjef. Det er 
planlagt egne kurs om selvmordsforebygging for ansatte 
i somatikk. Regionens kommuner er mangfoldige og 
det er ønskelig å jobbe inn mot de kommunale helse-
tjenestene for å bistå med å utvikle lokale strategier for 
selvmordsforebyggende arbeid. Foreløpig er det oppret-
tet kontakt med kommunepsykologer og vi vil fortsette 
å videreutvikle dette samarbeidet. Helsefellesskap er i 
disse dager til politisk behandling og kan bli en inter-
essant arena for selvmordsforebyggende samarbeid 
mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene. Det 
er avholdt møte med brukerrepresentanter. Vi ønsker 
å utvikle tiltak og strategier i samarbeid med bruker-
organisasjoner i vår region.

Rådgiver for selvmordsforebyggende arbeid skal delta 
i gjennomgang av alle døgnavdelinger med fokus på 
selvmordsforebyggende tiltak i avdeling. Videre deltar 
sykehuset i pasientsikkerhetsprogrammet og det er 
gjennomført tiltak i etterkant av dette. Sykehuset har 
pågående prosjekt om riktigere bruk av tvang hvor 
selvmordsforebygging er en viktig del. Det er fokus på 
riktigere bruk av medisiner, i Telemark generelt og på 
sykehuset spesielt. Dette genererer nye prosjekter som 
er under utvikling. Vi har fokus på trygge terapeuter og 
jobber for å bruke evidensbaserte tiltak, intervensjoner 
og behandling med fokus på selvmordsforebygging. 
Dette betyr å gjøre undervisning og prosedyrer klinikk-
nære og nyttige for behandlere. Pasientsikkerhet er 
integrert i rutiner og prosedyrer, både på system og 
individnivå. Det er egne rutiner for oppfølging av dette 
på ledernivå.

KPR har hatt en revisjon av dokumenter og prosedyrer 
for selvmordsforebygging. Basert på aktuell forskning, 
Nasjonale retningslinjer, NICE guidelines og annen  
relevant litteratur har en kommet frem til en ny  
prosedyre som vi mener ivaretar pasientsikkerheten på 
en god måte. Det er ønskelig at rådgiver gjennomfører 
en undersøkelse av tilfeldige journaler i 2021, for å 
sikre at rutiner og prosedyrer for journalføring blir fulgt 
og at sentrale elementer fra undervisningen blir tatt i 
bruk i klinikken. Våren 2020 ble det holdt flere møter  
i klinikken med mål om å få tilbakemelding fra klinikere 

på hvordan undervisning og prosedyrer blir forstått 
og brukt lokalt. Det ble identifisert noen forbedrings-
områder. Arbeidet ble avbrutt på grunn av Covid-19. 

Fagsjef får melding om alle alvorlige hendelser i klinik-
ken inkludert ved pasientsuicid. Slike hendelser hånd-
teres av fagsjef. Rådgiver for selvmords forebyggende 
arbeid deltar i dette arbeidet og bistår ledelsen både 
sentralt og lokalt i håndtering av slike hendelser. 
Lokalt er linjeledelsen ansvarlig for håndtering av 
alvorlige hendelser i henhold til prosedyrer for arbeidet. 
Rapportering skjer i henhold til nasjonale rutiner og 
lokale prosedyrer, avhengig av hvilken instans den  
aktuelle hendelsen rapporteres til og hvilke tiltak som 
skal gjennomføres i etterkant. Ved en alvorlig hendelse 
hvor det er behov for nærmere under søkelse nedset-
tes det en undersøkelsesgruppe som gjennomgår 
hendelsen. Formålet er å sikre at vi gir god pasient-
behandling, ivaretagelse av ansatte, sikrer læring 
i organisasjonen og at rutiner blir fulgt. Rådgiver i 
selvmordsforebyggende arbeid deltar i disse gjennom-
gangene. Det er i hovedsak spesialister som jobber 
klinisk, ute i organisasjonen, som har oppdraget med å 
lede gjennomgangene. Dette for å sikre læring innad i 
organisasjonen samt sikre at de kliniske spesialistene 
er involvert i det klinikkutviklende arbeidet. Ved sam-
tidig å ha en forankring inn i sentral ledelse gjennom 
fagavdelingen oppnår vi at ledelsen er involvert. Det 
holdes jevnlig presentasjon av forbedringsområder etter 
slike undersøkelser i et internt forum ved KPR. KPR 
tilbyr etterlatte etter selvmord samtaler i avdelingen.

Det holdes fire faste undervisninger årlig som består av 
en kombinasjon av suicidologi og opplæring i klinikkens 
prosedyre for selvmordsrisikovurdering. Vi har egen 
undervisning for nyansatte LIS. Det er egne kurs og 
opplæringsprogrammer for personell med bachelor ut-
dannelse med behandlingsansvar. Kursene arrangeres 
en til to ganger pr halvår. Vi har gjennomført undervis-
ning i CAMS. Ny opplæring er planlagt våren 2021. 

4.2.8 Sykehuset Vestfold (SiV HF)
«Forebygging av selvmord» er et av innsats-
områdene fra «I trygge hender 24/7» – tidligere 
«Pasientsikkerhetsprogrammet». Tiltakspakken er 
gjennomført i alle døgnseksjoner. Av behandlingstilbud 
til pasientgrupper med særskilt høy risiko for selv-
mordsatferd kan det nevnes Basal eksponeringsterapi 
(BET), Collaborative Assessment and Management of 
Suicidality (CAMS) og Dialektisk atferdsterapi (DBT). 

Ved alle avdelinger holdes det fast undervisning i 
«Vurdering av selvmordsrisiko» for fagpersoner med be-
handlingsansvar. Dette gjøres to til fire ganger årlig ved 
hver avdeling og alltid innen tre måneder for nyansatte. 
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I tillegg skal nyansatte innen en måned gjennomgå 
«E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering» fra NSSF. 
Ansatte, foruten leger og psykologer, i Akutt ambulant 
team har en særskilt og mer omfattende opplæring. 
Miljøpersonell i alle døgnseksjoner får årlig  
undervisning i «Selvmordsforebyggende arbeid»  
med fire timer ved hver lokasjon. 

Det gis også undervisning i selvmordsforebyggende 
arbeid for LIS-leger. Den faste undervisningen og 
opplæringen er beskrevet i egne prosedyrer. Dette er 
gjennomført i 2020, med noen tilpasninger grunnet 
Covid-19. I tillegg arbeides det nå med utvikling av  
undervisning tilpasset spesialister med lang erfaring, 
for å nyttiggjøre seg deres erfaringer og kunnskap på 
en enda bedre måte. Spesialistene som har ansvar  
for undervisningen i klinikken er med i klinikkens 
Nettverk Selvmordsforebygging, ledet av koordinator  
for selvmords forebyggende arbeid. 

Hvert år arrangeres kurs med tema innen selvmords-
forebyggende arbeid. Her velges gjerne tema som har 
vært særlig relevant for klinikken eller hvor det har 
kommet ny utvikling og kunnskap. Det var planlagt  
et kurs i mars 2020, men dette ble avlyst grunnet 
Covid-19. Det er plan for tilsvarende kurs i 2021. 

Utenfor helseforetaket har det vært gjennomført under-
visning i selvmordsforebyggende arbeid for LIS-leger  
i distriktsturnus, sykepleierstudenter ved Universitetet  
i Sørøst-Norge, ansatte ved legevaktsentral og  
kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser. I forbindelse 
med samarbeid med førstelinjetjenesten om hjelp til 
enkeltpasienter med særskilt og vedvarende risiko  
for selvmordsatferd, foregår også faglig veiledning  
og kunnskapsoverføring. 

Etter selvmord tas det alltid kontakt med etterlatte 
som inviteres til samtale der spørsmål om behov 
for videre oppfølging tas opp. Dette inkluderer også 
mindreårige barn eller søsken. Det gis informa-
sjon til Norsk pasient skadeerstatning, registrering i 
Kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert behandling, varsel til Statens 
helsetilsyn og eventuell tilsynsmessig oppfølging. 
Spørsmål om oppfølging av etterlatte og nært berørt 
personell inngår som en del av kvalitetsarbeidet etter 
et selvmord. 

For to år siden ble det gjort en full revidering av alle 
prosedyrer om selvmordsforebyggende arbeid i Klinikk 
psykisk helse og avhengighet. Disse revideres jevnlig 
for stadig å bedre det kliniske arbeidet på området. 
Det ble i 2019 etablert ny rutine og prosedyre for  
registrering i «Nasjonalt kartleggingssystem for selv-

mord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling», som fungerer godt. 

Klinikkens koordinator for selvmordsforebyggende 
arbeid er fast medlem av Pasientsikkerhetsutvalget 
på klinikknivå og foretaksnivå. Hendelser med ulike 
former for selvmordsatferd gjennomgås både på 
avdelingsnivå og klinikknivå med tanke på læring og 
forbedring. Personell som hadde behandlingsansvar 
for pasienter som tok sitt eget liv er involvert i dette 
arbeidet. Dersom det er relevant for læring og for-
bedring på tvers av klinikker så behandles hendelsene 
på foretaks nivå. Det er etablert rutine for journal-
gjennomgang etter dødsfall inkludert selvmord.  

4.2.9 Sørlandet sykehus HF (SSHF)
Klinikk for psykisk helse (KPH) jobber kontinuerlig med 
å styrke sitt selvmordsforebyggende arbeid og følger 
anbefalingene gitt i de nasjonale retningslinjene. Det 
har vært fokusert på revidering og opprettelse av nye 
prosedyrer, på hendelsesanalyser etter selvmord og  
på innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet  
I trygge hender. Innføringen av NSSF sitt nasjonale  
kart leggingssystem er gjennomført i klinikken. 

SSHF har i 2020 forbedret arbeidet rundt bygnings-
messige sikringstiltak på sykehuset, knyttet til blant 
annet selvmordsforebygging. Det er også gjennomført 
en kartlegging av funksjonell egnethet av samtlige 
bygninger. 

Det selvmordsforebyggende nettverket internt i KPH 
består av en representant fra hver avdeling og rådgiver 
i stab. Nettverket bidrar til økt forståelse internt og 
eksternt og arbeider aktivt med forebyggende aktivitet, 
med kompetanseheving, kvalitetsarbeid og rådgivning. 
I 2020 har det interne nettverket i klinikken videre-
ført samarbeidet med fagmiljøet i KPH, bidratt med 
kvalitets råd til klinikkledelsen, samarbeidet med RVTS 
Øst og RVTS Sør, Brukerstyrt senter (ROM) og flere 
bruker- og pårørendeorganisasjoner i Agder.

Rådgiver stab har deltatt aktivt i RVTS Øst sitt selv-
mordsforebyggende nettverk og kontakten til RVTS 
Sør er videre blitt styrket. Det er et særlig fokus på 
tettere samarbeid med kommunene. Som et ledd i 
dette arbeidet har vi fått på plass et samarbeid med 
Arendal kommunes selvmordsforebyggende team. 
Rådgiver stab er også involvert i en pågående prosess 
med å etablere en EAAD (european alliance against 
depression) pilot i Agder, i samarbeid med NSSF. 
Forankringsarbeidet er gjennomført i KPH og i kommu-
ner i Agder. Tilbakemeldingen er at det ønskes en felles 
satsning på EAAD. Ressurspersoner fra KPH er utnevnt 
til videre arbeid med dette. KPH har i samarbeid med 

NSSF videreført arbeidet med implementeringen av 
selvhjelpsverktøyet «I fight depression».

Forebygging av selvmord er ett av innsats-
områdene i «I trygge hender 24/7» – det tidligere 
Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette ble i 2020 videre-
ført i alle døgnseksjoner i KPH. Tiltakspakken består 
av Spesialistvurdering innen et døgn, Iverksettelse av 
beskyttelsestiltak, Selvmords risikovurdering (SRV), 
Planlegging av permisjon og Tiltak ved utskrivelse.  
I tillegg blir relevante prosedyrer kontinuerlig oppdatert.

Journalgjennomgang er i 2020 gjennomført på ulike 
avdelinger i klinikken i samarbeid med overleger og 
kvalitetsansvarlige. SSHF er i en prosess der utføring 
av Internrevisjoner skal styrkes og utdanningskurs er 
planlagt for 2021. Det pågår p.t. et arbeid i samarbeid 
med kommunene i Agder med å utarbeide en felles 
revisjonsmetodikk knyttet til gjennomgang av alvorlige 
hendelser.

KPH har egen retningslinje som omhandler årsaks-
analyse ved uønskede hendelser, deriblant suicid. 
Denne definerer handlingsmåte og saksgang ved  
utilsiktede hendelser. Ved suicid er kravet til en gjen-
nomført årsaksanalyse seks uker. Årsaksanalyse 
følger felles mal, utformet av ledergruppen ved KPH. 
Hendelser som omfattes av aktuell prosedyre skal  
behandles i klinikkens Kvalitetsråd. Rådet består av  
ledergruppen, samt brukerrepresentanter og sekreta-
riatet til Kvalitetsrådet. Kvalitetsrådet utformer tiltak  
og fremmer læring med bakgrunn i aktuell sak.  
KPH arbeider også med å utvikle et støtteprogram for  
å redusere belastninger for helsepersonell etter  
uønskede hendelser, etter Second Victim-modellen.

Dagskurset i selvmordsforebygging er obligatorisk 
for alle nyansatte i KPH og skal fornyes innen fem 
år. Kurset forberedes og gjennomføres av det selv-
mordsforebyggende nettverket i KPH. Målsettingen for 
opplæringen har vært å bedre kvaliteten av selvmords-
risikovurderinger innenfor klinikken og ved samarbei-
dende instanser, avklare ansattes ulike ansvarsforhold 
ved slike vurderinger, forbedre dokumentasjon og opp-
følging av de vurderinger som gjennomføres samt øke 
kunnskapen om samsvar mellom risiko og tiltak. På 
bakgrunn av deltagernes evalueringer jobbes det konti-
nuerlig med å tilpasse og oppdatere kursets innhold.
CAMS (for mer info se pkt 3.8) er tatt i bruk på flere 
avdelinger i KPH. Det selvmordsforebyggende nett-
verket i KPH bistår med støtte til videre implemen-
tering. Medarbeidere veiledes systematisk når de er 
i utdannings forløp (lege i spesialisering/psykologer 
under spesialisering) og gjennom drøfting i team.  
I 2020 ble det gjennomført et webinar med opplæring  

i anvendelse av CAMS, med 110 deltagere. I tillegg  
til behandlere og miljøpersonale fra KPH hadde vi  
deltagere fra kommunene og ambulansetjenesten.
KPH arbeider med å forbedre oppfølging i etterkant 
av selvmord, og har blant annet laget retningslinjen 
«Selvmord – Oppfølging av pårørende».

Det er også et fokus på å skape en helsetjeneste 
der pasienten er en likeverdig partner, i rammer av 
regjeringens plan om pasientens helsetjeneste og om 
samvalg. Ingen avgjørelser skal tas uten at pasienten 
er med. Dette forutsetter dialog og felles beslutnings-
punkter mellom personell fra ulike faggrupper og 
pasienten, og eventuelt pårørende. Dette gjelder både 
i utredning av behov, planlegging og evaluering av tiltak 
samt sikre kontinuitet og trygge overganger.

Kontakten utad til kommunene i Agder samt ut mot 
bruker- og pårørendeorganisasjoner er god og skal 
styrkes videre. 

SSHF har mottatt 6,7 millioner kroner fra Norges 
Forskningsråd til et innovasjonsprosjekt i psykiatrien, 
knyttet til selvmordsforebygging ved hjelp av sensor-
teknologi. Prosjektet, kalt “Stay Safe”, ser på  
muligheten for å utvikle en løsning med sensorbasert 
respirasjonsoveråking for å forebygge skader og  
selvmord blant pasienter som er innlagt på sykehus. 

SSHF har etablert et samarbeid med SIM Innlandet og 
Universitetet i Agder i bruken av «VR-basert simulering» 
i selvmordsforebyggende arbeid og til kompetanse-
heving. Det er brukt midler fra Helse Sør-Øst til anskaf-
felse av utstyr. I tillegg er det søkt midler fra Norges 
Forskningsråd for å utvide dette tilbudet. I tillegg har 
KPH i samarbeid med Helsedirektoratet bidratt til  
å gjøre tilgjengelig app’en «Min Plan» på norsk.

Det selvmordsforebyggende nettverket har et tett  
samarbeid med LEVE og har invitert og innhentet  
meninger og ideer fra etterlatte ved selvmord. I tillegg 
til planlagte felles informasjonskvelder er det tanker 
om å etablere en brukerstyrt poliklinikk i SSHF i forhold 
til selvskade/selvmord, der oppfølging av pårørende vil 
bli et viktig tilbud.

4.2.10 Vestre Viken HF (VVHf)
Klinikk for psykisk helse og rus har utarbeidet ny 
prose dyre for forenklet hendelsesanalyse, i tråd med 
den nasjonale veilederen. Tilbakemeldingene er at 
dette gir en systematikk i prosessen med å avdekke 
årsaker og utarbeide forbedringstiltak, og forhindrer at 
enkelt individer opplever seg uthengt i denne krevende 
prosessen. Det har vært gjennomført to fullstendige 
og 18 forenklede hendelsesanalyser. Fullstendig 



ÅRSRAPPORT 2020   |   RVTS ØST   |   2524

hendelsesanalyse ledes av VVHf sitt sentrale pasient-
sikkerhetsteam. Forenklede hendelsesanalyser ledes 
av avdelingssjef eller spesialrådgiver for selvmords-
forebygging. Øvrige deltakere er involverte klinikere, 
avdelingsoverleger, lokal seksjonsleder/avdelingssjef 
og spesialrådgiver. Gjennomgangen oppsummeres i 
egen rapport, som gjennomgås i den aktuelle enhet. 
Det sammenstilles en halvårlig rapport på grunnlag av 
alle hendelses analysene. Rapporten blir gjennomgått  
i klinikkens kvalitetsutvalg samt i enkelte avdelinger. 

I månedlige møter gjennomgås alle alvorlige hendelser. 
Det drøftes hvordan rutiner kan forbedres. Det gis også 
tilbakemeldinger til avdelingene på hvordan forbedrings-
tiltak kan iverksettes og følges opp. Klinikkens pasient-
sikkerhetsutvalg vil i 2021 bli styrket. Klinikkdirektør vil 
lede utvalget, og det blir tyngre spesialistdeltakelse.

Prosedyrer og retningslinjer som omhandler forebyg-
ging, melding og oppfølging av alvorlige hendelser 
oppdateres på grunnlag av erfaringer, ny kunnskap og 
myndighetskrav. Spesialrådgiver bistår avdelingene der 
det er usikkerhet rundt meldinger og redegjørelser.

Målingene i pasientsikkerhetsprogrammet gjennomgås 
regelmessig med kvalitetsrådgiverne i avdelingene  
i egne møter for henholdsvis sykehusavdelingen, 
DPSene og Avdeling for rus og psykiatri. Et eksempel 
på dette er gjennomført selvmordsrisikovurdering ved 
permisjon og utskriving. Det gjelder også «time i 
hånda» ved utskriving, som er et viktig forebyggende 
element knyttet til hva vi vet om risikoen knyttet til 
overganger mellom behandlingsnivåene. Revisjoner av 
journaldokumenter, vurdering av risiko, samt planleg-
ging og oppfølging av tiltak, gjennomgås og drøftes. 

Hendelsesanalysene våre har tydeliggjort at den 
største risikoen for alvorlige hendelser er knyttet til 
overganger og brudd i behandlingsforløp. Tidlig i 2020 
besluttet klinikkdirektør å iverksette et omfattende 
kartleggings- og tiltaksprosjekt. Betydelige stabs-
ressurser og innleid konsulentbistand er satt inn  
i arbeidet i 2020.

Klinikken holder fortløpende oversikt over alvorlige  
hendelser, sikrer melding og oppfølging av disse, 
samt tilbakemeldinger og vedtak fra Helsetilsyn, 
Statsforvalter og NPE. Denne oversikten og aktuelle 
tilbakemeldinger/vedtak gjennomgås i klinikkens 
kvalitetsutvalg der alle avdelingssjefene er medlemmer 
sammen med tillitsvalgte, brukerrepresentanter og 
verneombud. Dette for å sikre læring på tvers av  
avdelingene samt understreke avdelingssjefenes 
ansvar for oppfølging i egen avdeling.

Klinikken arrangerer obligatoriske heldagskurs i 
selvmordsforebygging seks ganger i året. Kurset er 
obligatorisk for alle nyansatte med pasientkontakt og 
medarbeidere som trenger oppdatering i fagområdet. 
Kursene i vårsemesteret ble avlyst grunnet pandemis-
restriksjonene, men gjenopptatt i høstsemester med 
fysisk tilstedeværelse. Kurset evalueres fortløpende på 
grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og endringer 
i myndighetskrav. I kurset legges det blant annet vekt 
på praktisk gjennomføring av kartlegging og vurdering, 
hvordan møte pasienter med gjentagende selvmords-
atferd, gjennomgang av alvorlige hendelser og hvordan 
lære av disse. Videre hvordan kommunisere med og 
ivareta pårørende/etterlatte samt ivareta medarbei-
dere som har mistet pasienter eller har pasienter med 
betydelig selvmordsrisiko. En bolk er viet vurdering og 
behandling av pasienter med tibakevendende forhøyet 
risiko. Kurset evalueres fortløpende på grunnlag av 
tilbakemeldinger fra deltakere og endringer i myndig-
hetskrav. For 2021 vil vi legge til et innlegg fra BUPA 
med vekt på rollen til sosiale medier/smitteeffekter.

Ansvaret for opplæring og gjennomgang av  
prosedyrer for kartlegging til nytilsatte er lagt til  
avdelingene. Spesialrådgiver har kontakt med 
avdelings sjefer, avdelingsoverleger og kvalitets rådgivere 
for å sikre oppfølging.

Blakstad sykehus har et eget opplæringsprogram 
for nye LIS, hvor selvmordsrisikovurdering inngår. 
Spesialrådgiver har også undervist i temaet introkurs 
for LIS1 for hele helseforetaket.

Spesialrådgiver leder et nettverk av klinikere/ledere 
fra alle avdelinger som har ansvar for klinikkseminarer 
med temaer knyttet til akuttkompetanse og selvmords-
forebygging. De planlagte seminarer ble ikke gjennom-
ført i 2020 grunnet smittevernrestriksjonene. I sam-
arbeid med NSSF ble det gjennomført et nettbasert 
innlegg om selvmordsrisikovurdering med særlig vekt 
på psykotisk depresjon på fagdag ved Drammen DPS. 

Klinikken arrangerer regelmessig et utdanningsprogram 
i basal eksponeringsterapi, hvor behandling av  
pasienter med tilbakevendende selvskading/selvmords-
risiko er en viktig del. Et betydelig antall klinikere får 
utdanning/veiledning i kognitiv/metakognitiv terapi, 
MBT og i noen grad DBT. 

Klinikkens FoU-avdeling har fått innvilget full  
finansiering av postdoc prosjektet «Tracking suicidal 
ideation» med oppstart medio april 2021. Prosjektet 
omhandler oppfølging av pasienter som nylig har hatt  
et selvmords forsøk, etter utskrivelse.
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Bedret samhandling mellom spesialist- og kommune-
helsetjeneste er et satsningsområde for RVTS Øst. For 
å forebygge selvmord blant pasienter i spesialisthelse-
tjenesten må kommunale tjenester motta nødvendig 
informasjon og være rustet til å ta imot pasienter som 
skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Gode sammen-
hengende helse- og omsorgstjenester er gjentatte 
ganger påpekt som viktig selvmordsforebyggende tiltak. 
Gode tilbud i kommunen kan forebygge og avlaste 
spesialisthelsetjenesten. I årsrapporten inkluderer 
vi også omtale av vårt arbeid rettet mot kommunale 
tjenester, som primært finansieres med midler fra 
Helsedirektoratet.

5.1
Samhandling spesialisthelsetjeneste  
– kommune 
 
I 2020 har RVTS Øst sammen med Sosial-ambulant 
akutt tjeneste invitert helseforetakene i Oslo-regionen 
til en felles samling med fokus på kommunikasjon og 
samhandling mellom sykehus og kommunale tiltak for 
oppfølging etter selvskading, selvmordsforsøk og  
selvmord. Samarbeidet har konkret resultert i økt  
samhandling og nye rutiner for oppfølging etter  
utskrivelse fra sykehus. For enkelte av sykehusene, 
som opplevde ekstra stor pågang av covid-19 pasienter, 
er det tette samarbeidet kommune-sykehus beskre-
vet som god avlastning og hensiktsmessig oppgave-
fordeling i en krevende periode.

5.2
Etablering av nå-tidsregistrering  
av selvmord
 
I samarbeid med sosial-ambulant akutt tjeneste og po-
litiet arbeides det for å etablere et tidsaktuelt registre-
ringssystem av selvmord i Oslo-regionen, med mål om 
bedre ivaretagelse av etterlattes behov, samt forebyg-
ging av smitte av selvmordsatferd/selvmordsclusters. 

5.3
Veiledning av kriseteam

RVTS Øst har løpende veiledning av kriseteam ved 
ungdomsselvmord i vår region. 

5.4
Utarbeidelse av nye rutiner for oppfølging 
etter selvmord blant ungdom
 
RVTS Øst har bistått Oslo kommune i utarbeidelse av 
nye rutiner for oppfølging etter selvmord blant ungdom. 
Den overordnede hensikten er å sikre bedre ivare-
tagelse av etterlatte i vid forstand samt forebygge nye 
selvmord. Arbeidet har hatt fokus på å tydeliggjøre 
ansvarsforhold og sikre ivaretagelse gjennom kunn-
skapsdeling og felles praksis.

5.5
Selvskade og selvmordstematikk  
i sosiale medier
 
Høsten 2020 tok RVTS Øst og Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning og forebygging (NSSF) kontakt 
med Facebook Norge for drøfting av retningslinjer 
for håndtering av selvskade og selvmordstematikk i 
sosiale medier. Henvendelsen ledet konkret til endring i 
Facebook Norges rutiner for håndtering av slikt inne-
hold. Siden har Facebook Norge, NSSF og RVTS Øst 
samarbeidet om undervisning for helsepersonell om 
selvskade og selvmordstematikk i sosiale medier, både 
for kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

5.6
Digitalt grunnkurs om selvmord  
og selvskading
 
Høsten 2020 ble det avholdt digitalt grunnkurs om 
selvmord og selvskading. Deltakerne var primært  

5
Selvmordsforebyggende tiltak for  
kommunale tjenester
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kommunepsykologer, ansatte fra NAV, psykisk helse  
i bydel/kommuner, skolehelsetjenesten, behandlings-
institusjoner, overgrepssenter og frivillige organisa-
sjoner. Forståelse av fenomenene, samarbeid med 
spesialist helsetjenesten når det er akutt og ivaretakel-
sen av hjelperen i vanskelige saker var sentrale tema.

5.7
Traumesensitivt barnevern, Bufetat 
 
Som en del av samarbeidet RVTS Øst har med Bufetat 
om kompetanseutviklingen Traumesensitivt barnevern 
har vi undervist om forståelse for- og håndtering av 
selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge på 
grunnkurs og fordypningskurs.

I 2020 er det også avholdt to digitale kurs med temaet 
Forebygging av selvskade og selvmord for helse-
ansvarlige ved barnevernsinstitusjoner i Bufetat.

5.8
Veiledende materiell for kommunene om 
forebygging av selvskading og selvmord
 
RVTS Øst deltok i arbeidsgruppen som utviklet det 
veiledende materiellet for kommunene om forebygging 

av selvskading og selvmord som ble lansert i 2017. 
RVTSene er gitt ansvar gjennom oppdragsbrevet med  
å bidra til implementering av materiellet. 

RVTS Øst inkluderer alltid Veiledende materiell for  
kommunene når det gis bistand til kommuner med 
problemstillinger knyttet til selvmord/selvskading.

5.8.1 Enkeltstående oppdrag
Vi informerer om det veiledende materiellet ved alle 
enkeltstående oppdrag til kommunene. Eksempler 
oppdrag i 2020 hvor det også ble undervist om det 
veiledende materiellet er:

• undervisning for Oslo kommune bo-oppfølging
• undervisning for ansatte ved Fering VGS
• samarbeide med Kongsvinger kommune om HKH 

(Hurtig Kartlegging og Handling) på bakgrunn av 
Ungdataundersøkelsen 2019 

• utarbeidelse av veileder for KorRus-Øst
• veiledning for SMISO
• veiledning for Kirkens Bymisjon
• 2 dagers fagseminar for Oslo krisesenter  

om psykisk helse
• undervisning om selvmord blant eldre på fagdag  

om alderspsykiatri og rus, Gjøvik kommune

5.9
Kommunal handlingsplan i digital form

I 2019 utarbeidet spesialrådgivere fra alle RVTSene 
en mal til kommunal handlingsplan. I 2020 ble malen 
videreutviklet til å bli digital slik at kommunene lettere 
kan ta den i bruk. Handlingsplanmalen er utformet i 
samarbeid med representanter fra Helsedirektoratet. 
Målene med kommunale handlingsplaner er at  
tjenesteutøverne i større grad jobber forebyggende  
med selvmordstematikk, og malen er tilgjegelig på:  
www.kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/  
– og via rvts.no.

5.10
Folkeopplysningskampanje 
 
Regjeringen vil gjennomføre regionale folke-
opplysningskampanjer med nasjonal overbygning  
om forebygging av selvmord. Helsedirektoratet  
koordinerer det nasjonale arbeidet med kampanjen. 
Målet for kampanjen i Norge er å nå de gruppene i sam-
funnet som har høy risiko for selvmord og som samtidig 
ikke er brukere av spesialiserte helsetjenester. En 
foreslått fokusgruppe er middelaldrende menn (mellom 
40–60 år) som er høyrisikogruppe for selvmord.

RVTS Øst har i 2020 deltatt i en arbeidsgruppe med 
NSSF, de øvrige RVTSene, NAPHA, SANKS, Mental 
Helse og LEVE for å planlegge kampanje.

Helse Vest har gjennomført to kampanjer, en i 2019 og 
en i 2020. Kampanjen som skal gjennomføres i 2021 
vil kunne benytte seg av erfaringer og materiell fra Velg 
å LEVE-kampanjen. RVTS Øst har fulgt prosjektgruppen 
til Helse Vest sin kampanje.  

5.11
Samarbeid med VIVAT
 
Vi samarbeider med VIVAT om gjennomføring av kurs i 
«Førstehjelp ved selvmordsfare». På grunn av Covid-19 ble 
de fleste av kursene i 2020 avlyst. Nye kurs er planlagt. 

5.12
Samarbeid med LEVE
 
RVTS Øst bidrar til utvikling av LEVEs sorgstøttetilbud 
med veiledning til LEVEs likemannsveileder for Oslo. I 
samarbeid med LEVE, er tilbudet om veiledning utvidet 
til LEVEs øvrige likemannsveiledere i regionen.
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6.1
Innlegg på lederkonferanse for helse-  
og omsorgsledere i Vestre Viken i regi  
av Fylkesmannen 
Innlegg på lederkonferanse for helse- og omsorgs-
ledere i Vestre Viken i regi av Fylkesmannen om ny 
nasjonal handlingsplan. I foredraget ble det veiledende 
materiellet, digital kommunal handlingsplan og folke-
opplysningskampanjen vektlagt. 

6.2
Pasientsikkerhetskonferansen 2020

Hvordan kan helsepersonell være åpne om feil, og 
hvordan ivaretar vi helsepersonell etter uønskede 
hendelser? 

Faginnlegg under konferanser

6
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Arbeidet med revisjon av Nasjonale retningslinjer for 
selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er et særlig viktig og  
prioritert arbeidsområde for RVTS Øst i 2021. 
Oppfølging og implementering av tiltak i Regjeringens 
handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 
står også helt sentralt. RVTS Øst vil ha et særlig fokus 
på kvalitetssikring av kompetanse hos helsepersonell, 
gode behandlingstilbud, ivaretagelse av barn som  
pårørende og selvmordsforebyggende tiltak 
også i somatiske avdelinger og akuttmedisinsk 
behandlingskjede. 

RVTS Øst vil opprettholde innsatsen for selvmords-
forebygging for å løse de oppdrag vi til enhver tid får. 
Vår visjon er at RVTS Øst ikke avgrenses av de opp-
dragene vi får i oppdragsbrev, men er i front av fagut-
viklingen, og implementering av denne, i kommune- og 
spesialisthelsetjeneste. Dette vil gjennomføres ved å 
starte nye utviklingsprosjekter på eget initiativ basert 
på ny og oppdatert kunnskap gjennom nært  
samarbeid med fremtredende fagmiljøer som NSSF, 
FHI, KoRus og RBUP. RVTS Øst skal assosieres like 

sterkt med selvmordsforebygging som med traume-
forebygging. Et viktig virkemiddel for å nå dette 
målet er tett og godt samarbeid med det selvmords-
forebyggende fagnettverket. 

RVTS Øst har som strategi å drive kompetanseutvikling 
av tjenester slik at tjenestene baserer sine tilbud på 
oppdatert kunnskap og tilpasser sine rutiner til beste 
praksis. Vi oppfatter derfor kunnskapsformidling til 
ansatte som kun én del av oppdraget. Like viktig er 
dialogen med ledelsen av tjenestene om hvordan  
kunnskapen kan implementeres i organisasjonen. 
Hvilke rutiner må endres? Hvordan bør behandlings-
tilbudet organiseres for å gis i tråd med den oppdaterte 
kunnskapen? Denne dialogen kan være utfordrende i 
helseforetak/sykehus der det er så mange ledernivåer, 
men RVTS Øst vil forsterke sin innsats med å føre 
denne dialogen som del av hvert av innsatsområdene 
som er beskrevet over. Ordningen med lokalt  
forankrede spesialrådgivere som kjenner sin egen  
organisasjon og kan påvirke implementeringen fra  
innsiden er en stor fordel i så henseende.

Plan for den selvmordsforebyggende  
innsatsen ved RVTS Øst i tiden fremover 
(2021–)
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Regionalt ressurssenter om 
vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging, region øst 

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til 
kvalitetsutvikling i alle tjenester som 
arbeider med barn, unge og voksne for 
å hjelpe og forebygge vold og overgrep, 
traumer og traumatisk stress, selvmord 
og selvskading, flyktningehelse og tvungen 
migrasjon. Med andre ord skal RVTS Øst 
være en tjeneste for tjenestene.
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