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Digitalt når vi flere – og samarbeider bedre

et eksempel på synergier mellom vårt arbeid med
Helsedirektoratets oppdrag og oppdraget fra
Helse Sør-Øst.

Også 2021 var i pandemiens tegn, men nå var vi ikke
lenger uforberedt. Det som i mars 2020 opplevdes
som unntakstilstand, ble til en ny «normal», og ved
RVTS Øst startet vi første halvår på hjemmekontor
med kun digital undervisning og ny nedstengning
i desember.
Pandemi med gjentatte nedstengninger har konse
kvenser, spesielt for sårbare grupper. Gjennom året
ble det et økende fokus på barn og unges psykiske
helse, og selv om det så langt ser ut til at forekomsten
av selvmord ikke øker, har rapporterte psykiske plager
blant barn og unge økt. At pandemien har vært
belastende kan vi klarest se i henvisningsøkningen
– men det er også en indikasjon på økt belastning
i andre utsatte grupper. Vi vet for eksempel at menn
tradisjonelt har høyere terskel for å søke hjelp, og at
det er vedvarende høye tall for menn og selvmord.
Derfor ser vi frem til deltakelse i arbeidet med folkeopplysningskampanjen, der menn 40–60 år er foreslått
som fokusgruppe, se pkt 4.7. Kampanjen er også

4

Helse Sør-Østs ekstra innsats for selvmordsforebygging
i spesialisthelsetjenesten har fulgt RVTS Øst helt siden
opprettelsen. Den gangen var det et sterkere sammen
fall av Helsedirektoratets formål om opprustning av
psykisk helsevern og daværende Helse Østs formål
med innsatsen. Så dreide Helsedirektoratets formål
mot kommunene, og Helse Øst sikret at RVTS Øst
hadde et fortsatt fokus på spesialisthelsetjenesten
gjennom tilskuddet til det selvmordsforebyggende
nettverket. Med den nasjonale handlingsplanen
for forebygging av selvmord 2020–2025, ser vi at
Helsedirektoratet igjen bruker RVTS Øst til en rekke
oppgaver knyttet til spesialisthelsetjenesten. Innsats vi
har arbeidet med i mange år, som nettverksarbeid med
helseforetakene og innsats for barn som pårørende til
mor eller far med selvmordsatferd, er nå løftet opp som
nasjonale innsatsområder. Dette gjelder blant annet
også selvmordsforebygging i somatiske avdelinger og
liasontjenesten, se pkt 2.8, samt vårt arbeid innen
veteranfeltet, se pkt 2.10.
Økt synergieffekt og bedret samhandling er et satsingsområde for RVTS Øst. Pandemien har lært oss at
prioritering av digital utvikling er en stor styrke i denne
satsingen. Svaret fra tjenestene er et soleklart «ja takk,
begge deler»: en kombinasjon av digitalt og fysisk. Når
vi lykkes i denne kombinasjonen, ser vi høy aktivitet
og smidige samarbeid. I vårt selvmordsforebyggende
arbeid hadde vi i 2021 6000 deltakere, noe som til
svarer en dobling fra 2020. En viktig faktor har vært
den gode responsen på vårt digitale grunnkurs om
selvmord og selvskading for kommunalt ansatte,
se pkt. 4.3.
Erfaringen er at nærhet til tjenestene ikke behøver
å være fysisk. De nye digitale mulighetene forenkler
samarbeid ved at interaksjon om fagforståelse, fag
utvikling og forebyggende tiltak kan skje på flere måter.

Det er lettere å innkalle til møter med flere, og ofte
nye, samarbeidspartnere, og vi opplever å ha tettere
kontakt med brukere og brukerorganisasjoner.
Dette gir bedre kjennskap og forståelse for ulike
perspektiver. Rent faglig innebærer dette mulighet for
tettere kompetanseutveksling, mer koordinering av
forebyggende tiltak og en mer samlet forebyggende
innsats i landet som helhet.
Digital utvikling skjer langs flere akser og vil vedvare
også i 2022. I 2021 ble det påpekt av NKVTS at selvskading/selvmord var et fagtema det fantes mindre
digital undervisningsstøtte tilgjengelig om enn andre
fagfelt. Dette styrker oss i troen på viktigheten av
å utvikle en egen, dedikert digital fagressurs om
å forebygge selvmord, som vil bli ferdigstilt i 2022,
se pkt 4.10.
Også i fagnettverket for selvmordsforebygging har ulike
digitale flaters utfordringer og muligheter blitt utforsket,
med spesielt fokus på hvilke utfordringer, behov og
muligheter sosiale medier medfører for selvmords
forebyggende tiltak i og utenfor helsetjenestene. Vi
har arrangert webinar om selvskading og selvmords
tematikk i sosiale medier, og har deltatt i rundebordskonferanse med representanter fra sosiale medier,
klinikere og forskere.

Vi har påbegynt et kompetanseprosjekt knyttet til selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier, hvor
målet er å gi oppdatert kunnskap til tjenesteutøvere i
skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester som
arbeider med barn og unge. Det sammenstilles nå et
kunnskapskompendium om selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier, som vil danne grunnlag for
målrettet undervisning og ressursmateriell. Oppdraget
løser vi sammen med de andre RVTS-ene: region Nord,
Vest, Midt og Sør, på oppdrag fra Helsedirektoratet.
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
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1
RVTS Østs oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF
RVTS Østs virksomhet er organisert for å svare opp myndighetenes
samfunnsoppdrag fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet
i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

RVTS Øst har i 2021 arbeidet ut fra de føringer som
er gitt i tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og i dialogmøte med
Helse Sør-Øst RHF.

RVTS Øst arrangerer 7–8 årlige nettverksmøter/
fagseminarer for spesialrådgiverne, og følger opp
rådgiverne i helseforetakene i regionen og deres ledere
gjennom årlige samarbeidsmøter.

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

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.

Over flere år er det blitt bygget opp et nettverk av
spesialrådgivere som representerer hvert av de store
helseforetakene i region Helse Sør-Øst. Nettverkets
hovedoppgave er å styrke det selvmordsforebyggende
arbeidet innenfor helseforetakenes ansvarsområde.
Vi betegner her nettverket «selvmordsforebyggende
nettverk».
I tillegg har den enkelte spesialrådgiver et særlig
ansvar for forsterket selvmordsforebyggende innsats
i sine respektive helseforetak. Helseforetakene i region
Øst får lønnsmidler til disse stillingene av tilskuddet
gitt til RVTS Øst, mens helseforetakene i region Sør får
sine midler til disse spesialrådgiverne direkte fra Helse
Sør-Øst.
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Også i 2021 har pandemien medført endringer i måten
RVTS Øst har kunnet utføre oppgaver på. Gjennom nye
arbeidsformer og metoder har innsatsen og omfanget
av arbeidet vært uendret.

1.1
Bemanning i RVTS Øst
Pr. 31. desember 2021 er det ansatt fire
spesialrådgivere.
I tillegg arbeider spesialrådgiverne i det selvmords
forebyggende nettverket kontinuerlig med et bredt
spekter av forebyggende tiltak ute i de enkelte helseforetakene i region Sør-Øst.

1.2
Hvor kommer deltakerne fra?
I 2021 har vi hatt 6000 deltakere på våre arrangement,
mot drøyt 3000 i 2020 og 800 i 2019. Til tross for at
vi ble nødt til å avlyse noe aktivitet på grunn av pandemien, har vi doblet vårt deltakertall, noe som skyldes
svært god respons på våre digitale aktiviteter.
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2
Selvmordsforebyggende tiltak
for spesialisthelsetjenesten
2.1
Behandling av pasienter med tilbake
vendende suicidalitet
Målet med dette programmet er å øke kompetansen til miljøpersonale i møte med pasienter med
tilbakevendende selvmordsatferd, med særlig vekt
på holdningsendring. Ledere og behandlerne ved
døgnavdelingen ved Akuttpsykiatrisk avdeling (AKU),
Akershus Universitetssykehus (Ahus) og spesialrådgivere ved RVTS Øst har utviklet et kompetanseutviklingsprogram som består av syv moduler, veiledning, ferdighetstrening og lederutvikling. Sistnevnte er
viktig for å styrke ledergruppens kompetanse i å lede
utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeidet, og dermed
sikre at kompetansen blir værende i organisasjonen.
Gjennom 2021 har det vært stor utskiftning av vei
lederne ved AKU. Nøkkelpersoner har likevel bidratt
med å overføre kunnskapen til andre behandlere for
å sikre at veiledningen ble videreført i perioden.
Spesialrådgiver ved RVTS Øst har bistått med
veiledning.
Kompetanseutviklingen er primært digital og er
tilgjengelig for alle ansatte på seksjonene, både som
repetisjon og som grunnlag for refleksjon og diskusjon.
Spesialrådgivere ved RVTS Øst har bidratt med å utvikle
scenarioer til SimAhus, slik at miljøterapeutene kan
trene på ferdighetene. Scenarioene tar igjen utgangspunkt i moduler i kompetanseutviklingsprogrammet.
I samarbeid med: Akershus universitetssykehus (Ahus)

2.2
Barn som pårørende ved selvmords
atferd
RVTS Øst har i samarbeid med RBUP Øst og Sør
utviklet kurs og veiledning for helsepersonell som
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jobber med voksne. En målsetting er å bidra til at det
gjennomføres flere informasjonssamtaler med barn og
ungdom når foreldrene er i krise samt bidra til at kvaliteten på samtalene øker. Todagerskurset «Ivaretakelse
av barn som pårørende når mor eller far strever med
selvmordsatferd» står omtalt i den nasjonale handlingsplanen om selvmordsforebygging utgitt av regjeringen
i 2020.
Vi har i 2021 gjennomført to todagerskurs – ett digitalt
og ett fysisk – samt hatt veiledningsdager for deltakere på digitale kurs. Gjennom todagerskurset får
deltakerne kunnskap om og øvelse på hvordan de skal
planlegge og gjennomføre informasjonssamtaler med
barn og ungdom. En av kursholderne var pårørende til
en mamma som strevde med psykisk lidelse og selvmordsatferd. Hun fortalte hva hun hadde hatt behov
for av helsepersonell i de ulike fasene i oppveksten
sin, samtidig som hun knyttet erfaringene sine til
utviklingspsykologien.
For bedre å sikre at kunnskap blir overført til praksis,
veileder prosjektleder fra RVTS Øst to akutteam.
Vi er nå i ferd med å utvikle kurs med fokus på akutt
ivaretakelse av barn når mor eller far skader seg.
Kurset retter seg mot de som jobber akutt og er
«førstemann på stedet» når det har skjedd et selvmordsforsøk eller en voldsepisode. Målgruppen er
personell fra ambulanse, brannvesen, AMK, barnevernsvakten og intensivavdelinger. Målet er å øke
kompetansen til helsepersonell i en krisesituasjon, slik
at de blant annet blir tryggere på hva de kan gjøre for
å skape gode rammer for dialog med barna de møter.
Personell vil også få informasjon om hvordan barna kan
ivaretas etter at den akutte fasen er over.
I samarbeid med: Regionsenter for barn og unges
psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) og
Sykehuset Østfold
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2.3
Behandling av traumer og suicidalitet
i døgnavdeling
Tredagerskurset «Behandling av traumer og suici
dalitet i døgnavdeling» gir kunnskap om utredning
og differensialdiagnostikk, samt metoder for å jobbe
tverrfaglig med traumer og suicidalitet i døgnavdeling.
Undervisningen veksler mellom forelesning, demonstrasjon, refleksjonsoppgaver og trening på ferdigheter.
Kurset legger vekt på fenomenforståelse av suici
dalitet. Det fokuseres også på selvmordsforebyggende
tiltak under og i etterkant av døgninnleggelse, med
tiltak for formidling av håp og metoder for bidrag til
bedre livsmestring. I 2021 ble kurset holdt for ansatte
i DPS døgn i Sykehuset Østfold. Planlagt kurs for
akuttposter i samme HF ble, grunnet pandemi, utsatt
til 2022.
I samarbeid med: Sykehuset Østfold

2.4
Forum for konsultasjon og veiledning
Forumet gir helsepersonell et rom for å drøfte kompliserte pasientsaker med spesialrådgivere innen vold-,
traume- og selvmordsproblematikk. Målgruppen er
helsepersonell i kommunehelsetjenesten, spesialist
helsetjenesten og barneverntjenesten. Gjennom 2021
ble syv samlinger gjennomført digitalt.

2.5
Forskningsprosjektet Ekstrem selv
skading (Extreme Challenges)
RVTS Øst deltar i det nasjonale forskningsprosjektet,
som er initiert og koordinert av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). RVTS Øst
har i 2021 hatt to representanter i prosjektgruppen,
og bisto i februar ved gjennomføring av et webinar om
status for prosjektet.
Prosjektet startet opp våren 2016, og består av
representanter fra sentrale kompetansemiljøer og en
rekke helseforetak. Formålet har vært å kartlegge forekomst av pasienter med omfattende og alvorlig selvskadingsproblematikk 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 somatikk 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
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årsaksforhold og de særskilte behov denne
gruppen har.

RVTS Øst samarbeider med FoU-enheten i Vestre Viken,
som har forskningskompetanse på CAMS.

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.

RVTS Øst bistår Sykehuset Innlandet i en storstilt
satsing og implementering av CAMS i alle avdelinger i
Divisjon psykisk helse og rus. RVTS Øst har ansvar for
to veiledningsgrupper med klinikere som etter hvert
selv skal etablere regionale veiledningsgrupper i sine
respektive avdelinger. Arbeidet videreføres i 2022.

I samarbeid med: Nasjonal kompetansetjeneste for
personlighetspsykiatri (NAPP), Oslo Universitetssykehus
(OUS), Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), TIPS Sør Øst,
Helse Sør Øst, Helse Midt, Helse Vest, Helse Nord og
NevSom Nevroutviklingsforstyrrelser

2.6
Ny revisjon av nasjonale retningslinjer
Gjennom 2021 har arbeidsgruppen for revisjon av
«Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus
behandling» hatt hyppige arbeidsmøter. De nye
retningslinjene er planlagt lansert i 2022.
RVTS Øst deltar i arbeidsgruppen med én representant,
på vegne av landets fem RVTS-er.
I samarbeid med: Helsedirektoratet, Helse Sør Øst, Helse
Vest, Helse Midt, Helse Nord, NTNU, Nasjonalt senter
for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), Nasjonal
kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP),
Mental helse, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (Leve, Leve ung), Landsforeningen for pårørende
i psykiatri (LPP) og A-larm

2.7
Collaborative Assessment and
Management of Suicidality – CAMS
RVTS Øst arrangerte våren 2021 et digitalt firedagers
kurs i CAMS, med vekt på ferdighetstrening i mindre
grupper og i klinisk praksis. Behandlingsmetoden
CAMS er utviklet av professor David A. Jobes ved The
Catholic University of America, Washington D.C.
CAMS er ikke en terapiretning, men en trans
diagnostisk, 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
behandlingsplanlegging. Det legges vekt på samarbeid
mellom terapeut og pasient, og pasientens forståelse
av egen selvmordsproblematikk gis en vesentlig plass.

I samarbeid med: CAMS Care, Vestre Viken og Sykehuset
Innlandet

2.8
Selvmordsforebygging i somatiske enheter
I forbindelse med Regjeringens arbeid med ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging (departementene, 2020), utarbeidet en kollegagruppe av
klinikere og forskere fra OUS, Diakonhjemmet og RVTS
Øst et felles innspill om betydningen av selvmords
forebyggende tiltak for somatiske sykehusenheter.
Innspillet bygget på forskning og klinisk erfaring
fra konsultasjons- og liaisonpsykiatri. Innspillet ble
i det vesentlige inkorporert i den nye nasjonale
handlingsplanen.
Som en videreføring av engasjementet, ble det i 2021
etablert et felles prosjekt for utarbeidelse av under
visningsmateriell om selvmordsforebygging i somatiske
enheter. RVTS Øst er prosjekteier og leder prosjektet.
OUS, Diakonhjemmet, Sykehuset Innlandet og
Sykehuset Telemark er representert i prosjektgruppen
og styringsgruppen. Sunnaas sykehus og Nasjonalt
senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF)
er representert i referansegruppen.
I samarbeid med: OUS, Diakonhjemmet, Sykehuset
Innlandet, Sykehuset Telemark, Sunnaas sykehus og
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging
(NSSF)

2.9
Ivaretakelse av helsepersonell

Det er høy etterspørsel om kompetanseutvikling
og bistand til ivaretakelse av hjelpere etter kritiske
hendelser. RVTS Øst har på bakgrunn av dette utviklet
et digitalt kurs for ledergrupper om ivaretakelse av
helsepersonell. Kurset ligger åpent tilgjengelig på nett
ressursen psykososialberedskap.no.
I mars 2021 arrangerte RVTS Øst nettseminar med
temaet «Behandler som etterlatt ved selvmord» i
samarbeid med Vindern DPS og Nasjonalt senter for
selvmordsforskning og forebygging (NSSF).
I samarbeid med: Vindern DPS og Nasjonalt senter for
selvmordsforskning og forebygging (NSSF)

2.10
Ivaretakelse av militært innsatspersonell
RVTS-ene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgs
departementet å gi kompetanse til fastleger og helsepersonell i kommuner og spesialisthelsetjeneste om
ivaretakelse av militært innsatspersonell etter internasjonale operasjoner. RVTS Øst har det koordinerende
ansvaret for dette arbeidet i Norge, og har sammen
med Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
(IMPS, Forsvarets Sanitet) utarbeidet flere kurs.
Det ble i 2021 gjennomført to nasjonale todagerskurs
for leger og psykologer om veteraners psykiske helse,
samt flere dagskurs om veteraner og veteranfamilier
for helsepersonell og andre tjenesteutøvere.
RVTS Øst lanserte i 2021 en nettressurs om veteraner1 fra internasjonale operasjoner. Målgruppen for
nettressursen er kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og
barnehager og helsepersonell.
I samarbeid med: Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (Forsvaret), Forsvarets veterantjeneste,
Foreningen for skadde i internasjonale operasjoner
(SIOPS) og Norges veteranforbund for internasjonale
operasjoner (NVIO)

RVTS Øst var raskt på plass i Gjerdrum da raset gikk
ved årsskiftet, og bisto innsatspersonell, kriseteam og
kommunens krisestab. Ut over akutt bistand har RVTS
Øst også bidratt med veiledning og støttefunksjoner til
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste
i tiden etterpå.
Tilsvarende veiledning ble også gitt til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med drapene i Kongsberg.

1

https://veteran.rvtsost.no/
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3
Selvmordsforebyggende nettverk

Fagnettverket for selvmordsforebygging består av
representanter fra alle de store helseforetakene
i Helse Sør-Øst. I løpet av 2021 er det avholdt
åtte nettverksmøter/fagsamlinger med fokus på
kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og arbeid
med felles prosjekter. I 2021 har vi, i større grad enn
tidligere år, invitert eksterne forelesere til samlingene,
med påfølgende faglig drøfting og refleksjon. Råd
giverne holder også selv faginnlegg for hverandre
om prosjekter og tiltak i de ulike HF, og om
ny forskning.

12

Temaer for fagsamlingene i 2021 har vært:
• Ivaretakelse av etterlatte
• Behandler som etterlatt ved selvmord
• Brukermedvirkning
• Selvskade
• Ekstrem selvskading
• Menn og selvmord
• Erfaringsdialog med Statsforvalteren
• Nasjonalt kartleggingssystem
• Nye nasjonale retningslinjer
• Forebygging i somatiske sykehusenheter
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3.1
Presentasjon av fagnettverket

3.2
Rapportering fra helseforetakene

Sykehuset Innlandet HF:
Cathrine W. Steen, spesialrådgiver/psykologspesialist, fagstab, Divisjon psykisk helsevern

3.2.1 Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet (SI) har i 2021 arbeidet på flere
områder for å styrke selvmordsforebyggende arbeid.
SI har vektlagt kompetanseutvikling i selvmords
forebyggende arbeid, blant annet gjennom å videreføre
implementeringen av CAMS, se pkt 2.7, i Divisjon
Psykisk Helse (DPH) i samarbeid med RVTS Øst. Det
interne ressursnettverket har i oppgave å være en
støtte til implementeringen av CAMS. Deltakerne i
nettverket har gjennomført undervisning i CAMS, og de
bidrar med aktuell informasjon inn i sine avdelinger.
Ved utgangen av 2021 har til sammen 390 ansatte
fått undervisning i CAMS.

Diakonhjemmet sykehus:
Astrid Berge Norheim, spesialrådgiver/psykiatrisk sykepleier, Psykiske helsetjenester i somatikken,
Voksenpsykiatrisk avdeling

Akershus universitetssykehus HF:
Tormod Stangeland, spesialrådgiver/psykologspesialist/PhD-kandidat, Forskning og utviklingsavdelingen, Divisjon
Psykisk helsevern

Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Bruno Nightingale, spesialrådgiver/psykiater, Senter for psykisk helse og rus ved Lovisenberg Distriktspsykiatriske
sykehus

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

Oslo universitetssykehus HF:
Per Sverre Persett, sykepleier/PhD-stipendiat, 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:
Elisabeth Kehlet, koordinator for selvmordsforebyggende arbeid/spesialrådgiver/psykologspesialist, klinikkstab,
Klinikk psykisk helse og rusbehandling

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

Høsten 2021 har også Sunnaas sykehus deltatt som gjest i fagnettverket, representert ved psykologspesialist Anja
Schanke Sundet.
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Implementeringsprosessen koordineres av en arbeidsgruppe på divisjonsnivå. I 2021 ble det i forbindelse
med satsingen avholdt et divisjonsovergripende CAMSarrangement i samarbeid med RVTS Øst. Administrativ
og faglig ledelse i DPH var invitert og deltok aktivt i
arbeidet med å støtte implementeringsprosessen.
En viktig del av implementeringsarbeidet har vært
oppstart av veiledningsgrupper for fremtidige veiledere
i CAMS-tilnærmingen. RVTS Øst bidro med veiledere til
Train the Trainer-kurs i 2021. Håpet er at man gjennom
satsingen, på tvers av alle avdelinger i divisjonen, vil
kunne etablere kunnskap om og holdninger til behandling av selvmordsfare.
Det er igangsatt et arbeid med å utvikle en prosjektbeskrivelse for å kunne søke om forskningsmidler for
å evaluere implementeringen av CAMS i SI. Et annet
forskningsprosjekt som pågår, er evaluering av bruk av
VR-basert simulering som opplæringsmetode for helsepersonell i møte med pasienter i selvmordskriser.
Internt ressursnettverk for selvmordsforebyggende
arbeid i DPH består av én representant fra hver
avdeling i divisjonen, og koordineres av en spesialrådgiver. Nettverket har som hovedmål å strukturere
og kvalitetssikre opplæring og kompetanseheving av
helsepersonell. Hver tredje måned gjennomføres det
en divisjonsovergripende obligatorisk undervisningsdag
i selvmordsforebyggende arbeid.
Det avholdes obligatorisk undervisning for alle ny
ansatte og vedlikeholdsundervisning annethvert år for
andre ansatte. Mer enn 1200 ansatte i DPH deltok på
undervisningen i 2021. Undervisningsdagen består
av temaer som vektlegges i de nasjonale retnings
linjene, med særlig fokus på kartlegging og vurdering
av selvmordsrisiko, behandling av selvmordsrisiko,
kronisk suicidalitet og oppfølging av pårørende og
etterlatte. Arbeid med selvmordsrisiko hos barn og

unge blir særlig vektlagt. En brukerrepresentant og
en pårørenderepresentant har deltatt i utviklingen av
innholdet i undervisningsdagen.
I 2021 har det interne ressursnettverket startet et
arbeid med å strukturere opplæring og kompetanseheving på avdelingsnivå. Det er etablert arbeids
grupper som skal bistå med å standardisere struktur
og innhold. Målet er å gjøre undervisningen klinikknær.
Det er ønsket at en i større grad kan kombinere teoretisk undervisning i selvmordsforebyggende arbeid med
trening på kliniske ferdigheter.
I avdeling for alderspsykiatri er det gjennomført
undervisning for miljøterapeuter med simulerings
øvelser ved SIM Innlandet. Øvelsene består av teori
og praktisk trening i alliansearbeid og utforsking
av kliniske risikofaktorer i møte med pasienter i
selvmordskrise. Mottaksenheten ved Akutt- og psykoseavdelingen har i samarbeid med SIM Innlandet utviklet
en VR-basert treningsmodul for å kunne trene ansatte
i hvordan best møte pasienter som selvskader.
SI har i 2021 videreført prosjektet «Gode pasientforløp
intoksikasjoner». Et prosjekt som har som mål å bidra
til reduksjon av dødelighet, antall innleggelser og alvorlige forløp assosiert med intoksikasjoner. Prosjektet er
et samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern.
En viktig del av arbeidet blir å etablere rutiner for å
sikre tverrfaglig kommunikasjon på tvers av tjenestene.
Et utkast til prosedyre for pasientforløpet ble presentert i divisjonens fagråd i 2021.
Alle selvmord gjennomgås i divisjonens kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalg. Her tematiseres også oppfølging av etterlatte. Ved selvmord vil avdelingen der
pasienten var i behandling ivareta oppfølgingen av
etterlatte. I de tilfellene etterlatte ønsker en annen
oppfølging, etterstreber foretaket å tilby slik kontakt,
eventuelt formidle kontakt med spesialrådgiver eller
andre instanser hvis etterlatte ønsker det. Oppfølging
av etterlatte er eget tema i den obligatoriske undervisningsdagen om selvmordsforebyggende arbeid.
Fra og med 2021 koordinerer spesialrådgiver en
arbeidsgruppe som har som mål å utvikle et kollegastøttetilbud for ansatte som har mistet en pasient i
selvmord. Dette er et tilbud for ansatte som har mistet
en pasient i selvmord og som ønsker oppfølging i
tillegg til, eller i stedet for, oppfølging på avdelingsnivå.
Alle selvmord blir gjennomgått i avdelingsvise kvalitets
råd og i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg i divisjon
for psykisk helsevern – dette for å fremme læring og
kunnskap om selvmord i organisasjonen. Overordnede
læringspunkter etter gjennomgang deles med
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avdelingene i organisasjonen og tematiseres fast
i obligatorisk undervisning for alle ansatte. Videre blir
det nasjonale kartleggingssystemet for registrering av
selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukt av alle avdelinger. I 2021 har
læringspunkter fra kartleggingssystemets første års
rapport blitt gjennomgått som undervisning og drøfting
i det interne nettverket. Læringspunkter fra det nasjonale kartleggingssystemet blir tematisert i pasient- og
sikkerhetsutvalg, der faglig ledelse er representert.
Punktene blir formidlet til ansatte i klinikk gjennom
regelmessig obligatorisk undervisning.
Spesialrådgiver deltok i 2021 i en omfattende internkontroll på alle døgnenheter i DPH som har implementert pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke.
Måloppnåelsen ble vurdert som god.
3.2.2 Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus har arbeidet for å styrke
det selvmordsforebyggende arbeidet ved å knytte
stillingen som spesialrådgiver til somatisk avdeling.
I hovedsak har arbeidet vært knyttet til voksne, siden
Diakonhjemmet ikke har barneavdeling. Diakonhjemmet
har, siden før «Psykiske helsetjenester i somatikken» ble opprettet, valgt å bruke stillingen delvis til
klinisk arbeid. Nærhet til klinikk gir innsikt i utfordringer ved selvmordsforebyggende arbeid i praksis.
Spesialrådgiver samarbeider med Kvalitetsrådgiveren
for å fange opp når pasienter under behandling gjør
selvmordsforsøk.

På grunn av pandemien har det vært mindre aktivitet
enn ønsket. Vi har allikevel gjennomført noe av den
planlagte undervisningen. Det ble gjennomført fysisk
undervisning for alle ansatte ved Voksenpsykiatrisk
avdeling med teamet «Unge og selvmordsatferd
– inkludert selvskading».
I samarbeid med RVTS Øst, RBUP Øst og fagsykepleier
ved intensivavdelingen er det gjennomført fagdager om
«Barn som pårørende ved selvmordsatferd» sammen
med sykehusets barneansvarlige og jurist. Alle syke
pleiere på sykehusets intensivavdeling deltok
i undervisningen.
I den somatiske delen av sykehuset er den systematiske undervisningen om selvmordsforebygging
foreløpig begrenset til undervisning av nytilsatte leger.
Gjennom det kliniske arbeidet i «Psykiske helse
tjenester i somatikken», veileder spesialrådgiver annet
helsepersonell og hospitanter om hva som inngår i
kartlegging og vurdering av selvmordsfare samt hva
som kan være pasienters behov etter selvmordsforsøk.
Diakonhjemmet har rutiner for å tilby samtaler til
pårørende etter suicid for pasienter under behandling i
psykisk helsevern. Gjennom mer enn ti års samarbeid
med Vestre Aker Kriseteam/selvmordsforebyggende
team, har spesialrådgiver erfart at bydelen håndterer
krevende saker med begrensede ressurser. RVTS Øst
har i perioden bidratt til betydelig kompetanseheving
i bydelen.

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen, er det
en egen faggruppe som jobber med selvmordsfore
byggende temaer. Ledelse og administrasjon har
ivaretatt de mest presserende arbeidsoppgavene
i Psykiatrisk avdeling knyttet til selvmord, alvorlig
selvmordsproblematikk og meldeplikt.

Selvmordsforebyggende arbeid i somatiske avdelinger
innebærer å være en del av nettverket knyttet til
andre konsultasjons- og liaisontjenester i Oslo.
I nettverket presenteres ulike problemstillinger, og
spesialrådgiver bidrar inn med perspektiver knyttet
til selvmordsforebygging.

Somatiske avdelinger behandler ofte pasienter som
overlever selvmordsforsøk. Spesialrådgiver jobber
fortløpende med å øke kompetansen om selvmordsforebygging i somatikken. I tråd med dette har RVTS
Øst opprettet et prosjekt i samarbeid med blant annet
Oslo Universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus
for å utvikle undervisningsmateriell for somatisk helse
personell om selvmordsforebygging. Spesialrådgiver
ved Diakonhjemmet deltar i prosjektgruppen. Overlege
og fagsykepleier ved Intensivavdelingen og LIS-lege ved
medisinsk avdeling deltar i referansegruppen.

Diakonhjemmet har samarbeidet med OUS om flere
forskningsprosjekter. «Ekstrem selvskade» er et
prosjekt der det er samlet pasientdata fra Psykiatrisk
avdeling som spesialrådgiver har vært engasjert i.
I tillegg deltar spesialrådgiver i prosjektgruppen til det
nasjonale forskningsprosjektet «Ekstrem selvskade».
Diakonhjemmet er invitert til å delta i forskningsprosjektet «Patients admitted to ICU after a suicide
attempt: Physical and mental symptoms and the
patients’ experiences with treatment» ledet av Oslo
Universitetssykehus. Spesialrådgiver og ledende
intensivsykepleier ved Intensivavdelingen
ved Diakonhjemmet vil delta i prosjektet.

Spesialrådgiver har gjennom mange år hatt løpende
undervisning om kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko i Psykiatrisk avdeling, samt undervisning for
nyansatte både i psykisk helsevern og i somatikk.
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Spesialrådgiver har også bistått LEVE med gjennom
føring av kurslederkurs for likepersoner i LEVE.
Sammen med ELPIS har spesialrådgiver deltatt
i søknad om å oversette app om kriseplan ved
selvmordsatferd.

Spesialrådgiver er klinisk representant i
Helsedirektoratets nasjonale forum for forebygging av
selvmord. Forumet har som oppgave å overvåke og
evaluere gjennomføringen av regjeringens handlingsplan mot selvmord.

3.2.3 Akershus universitetssykehus HF
Ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) er spesialrådgiverstillingen plassert i Divisjon for psykisk helsevern og rus (DPH) ved avdeling Forskning og utvikling.
Spesialrådgiver har undervisningsoppgaver for avdeling
BUP. Ansvaret for nyansattundervisning og opplæring
i selvmordsrisikovurdering er delegert til hver enkelt
avdeling i divisjonen.

Spesialrådgiver leder en arbeidsgruppe i avdeling BUP
som har som oppgave å gjennomgå avdelingens rutiner
for håndtering av selvmordsrisiko og selvskading. Dette
for å tilpasse rutinene til føringer fra Helse Sør-Østs
regionale strategiplan.

Spesialrådgiver er blitt invitert til ulike avdelinger og
seksjoner i DPH for å holde internundervisning om
selvmordsforebygging eller aktuelle temaer som ivare
takelse av hjelperen og håndtering av emosjonelle
reaksjoner i møtet med suicidalitet. Spesialrådgiver
har også holdt flere forelesninger utenfor Ahus. I første
halvår av 2021 ble undervisning gjennomført digitalt,
i andre halvår kunne det meste av undervisning
gjennomføres fysisk.
Spesialrådgiver har holdt forelesning for merkantilt
ansatte ved en somatisk avdeling om møtet med
selvmordsatferd og trusler. Dette som del av en større
opplæringsplan for merkantilt ansatte innen somatikk.
Undervisningen ble planlagt i samarbeid med spesialrådgivere i det selvmordsforebyggende nettverket hos
RVTS Øst.
Rådgiverne ved avdelingene i DPH og spesialrådgiver
i selvmordsforebygging har jevnlig kontakt for faglig
oppdatering og utveksling av erfaringer fra undervisning. Hovedansvaret for rapportering, saksgjennomgang og oppfølgingsarbeid i etterkant av selvmordsaker
ligger hos fagstaben ved DPH. Spesialrådgiver har ved
behov bistått med faglige innspill til slike saker.
Selvmordsforebyggende nettverk ved Ahus er igangsatt
igjen etter at det ble satt på pause på grunn av pandemien. Første nettverksmøte ble gjennomført fysisk
i november. Nettverket holder halvårlige halvdagsmøter
for rådgivere, ledere og andre fagpersoner med aktuelle
temaer.
Ivaretakelse av pårørende og etterlatte etter selvmord
er i stor grad organisert av senter for sorgstøtte ved
Ahus. De samarbeider i flere sammenhenger med
Enhet for forskning og utvikling (FoU)
og spesialrådgiver.

Spesialrådgiver er sykehusets representant for
Fag- og forskningsdagene i HSØ.

Spesialrådgiver tiltrådte i 50% stilling ved
Lovisenberg Diakonale Sykehus 1. mars.
2

Gjennom sin tilknytning til FoU-avdelingen har spesial
rådgiver vært involvert i flere prosjekter knyttet til
selvmordsforebygging, samt til kunnskapsutvikling og
opplæring omkring følgende:
• PhD-arbeid finansiert av Ungdomspsykiatrisk klinikk
i Ahus. Prosjektet har som mål å bedre forståelsen
av selvmordsatferd hos ungdommer i akutt krise,
gjennom å prøve ut og innføre nye rutiner for
utredning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.
• Internasjonal nettverksbygging gjennom et
prosjekt i Ukraina i samarbeid med RVTS Øst og
Kiev Mohyla-universitetet. Prosjektet er forankret i
avdeling FoU. Forelesere fra FoU holder undervisning
i suicidologi for ukrainske studenter på bachelornivå,
samt et utviklingsprosjekt etter «Train the Trainers»prinsippet, for å støtte ukrainske fagfolk i å lære opp
ukrainsk førstelinje i å møte og håndtere selvmordsatferd hos unge.
• FoU-avdelingen har arbeidet med å utvikle e-læring
i selvmordsforebygging, som et ledd i kompetansehevingstiltak for helse- og omsorgspersonell.
• FoU-avdelingen har veiledet et kvalitetsutviklingsprosjekt ved DPS Øvre Romerike, «Møtet med
selvmordsnære», som er en intervensjon overfor
klinikere, med workshop og undervisning.
3.2.4 Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)2
Undervisning om selvmord, selvmordsforebygging
og selvmordsrisikovurdering er gjennomført ved flere
anledninger i 2021. Innholdet er evidensbasert og gir
kunnskap om selvmord og selvmordsforebygging samt
oppfølging av pårørende og etterlatte ved selvmord.
Det har vært god deltakelse på undervisningen, fra
både Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern.
Tilbakemeldinger via Easy Fact viser at personalet opplever undervisningen som nyttig.
Samarbeidet mellom spesialrådgiver i selvmords
forebygging og FACT-team er en sentral del av det selvmordsforebyggende arbeidet ved Lovisenberg DPS. Det
er gjennomført undervisning om selvmord, selvmordsforebygging og selvmordsrisikovurdering hos samtlige
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FACT-team ved Lovisenberg DPS. FACT-teamene ved
Lovisenberg DPS er et samarbeid mellom spesialist
helsetjeneste og kommune med ambulant oppfølging
av pasienter med alvorlig sinnslidelse. Pasientgruppen
i FACT har særlig høy suicidrisiko.
I 2021 er det opprettet et nytt Rus-FACT-team. Dette er
et samarbeid mellom Lovisenberg DPS, Velferdsetaten,
Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen. Tilbudet er
opprettet for å gi behandlingstilbud til personer innen
TSB der det ordinære tjenesteapparatet i kommune- og
spesialisthelsetjeneste ikke strekker til. FACT bydel
Gamle Oslo mottok Forbedringsprisen ved pasient
sikkerhetskonferansen i 2021.
Lovisenberg har i 2021 rapportert 15 selvmord til
Nasjonalt Kartleggingsregister. Dette var pasienter i
behandling ved Lovisenberg, eller pasienter hvor
behandling hadde blitt avsluttet opptil et år før selvmordet. Helsetilsynet har ikke opprettet tilsynssak i
forbindelse med selvmord i 2021, men flere hendelser
er fortsatt til vurdering hos Statsforvalteren i Oslo og
Viken. Det er avholdt flere oppfølgingssamtaler med
pårørende etter selvmord, og det foreligger gode rutiner
for organisering av slike møter.
Spesialrådgiver har gjennomgått alle selvmord ved
Lovisenberg sykehus i 2020 og 2021. Anbefalte
oppfølgingspunkter etter gjennomgang er økt fokus på
kriseplan, samarbeid med pårørende og gode rutiner
ved overføring fra døgnopphold til poliklinisk behandling. Det planlegges undervisning og tiltak på disse
områdene.
På poliklinikker og ved Akutteam fortsetter ansatte
med utdanning av Collaborative Assessment and
Management of Suicidality (CAMS). Spesialrådgiver
jobber for å implementere CAMS i både Akutteam
ved Lovisenberg DPS og poliklinikker.
3.2.5 Sykehuset Østfold HF
Undervisningen i 2021 har grunnet pandemi blitt
arrangert både fysisk og digitalt. Det obligatoriske
dagskurset «Suicidologi og vurdering av selvmordsfare» ble avholdt fire ganger. Kurset arrangeres som et
halvdagskurs for sommervikarleger, og ble avholdt tre
ganger i løpet av sommeren 2021. Sykehuset Østfold
arrangerte også et lignende heldagskurs for Psykisk
helsetjeneste i Halden kommune.
Ved Moss DPS ble det i november avholdt tre kurs:
«Kvalifiseringsprogrammet for vurdering av selvmordsfare for akutteam og ACT», «Profesjonelles reaksjoner
i møte med suicidalitet og selvmord» og «Kronisk
suicidalitet og selvskading/Kliniske case om arbeid
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med suicidalitet i akutteam».
Spesialrådgiver arbeider med utvikling av forelesninger
om «Åpenhet om selvmord / omtale av selvmord i det
offentlige rom», «Lovene og Vær varsom-plakatens
utvikling» og «Menn og selvmord».
Spesialrådgiver har også bidratt til episoden
«Selvmordsforebygging» i podkasten «Folk og fag»
august 2021.
Sykehuset Østfold har i internrevisjon hatt gjennomgang av 15 journaler ved hver seksjon. Det er gitt
grundig tilbakemelding til seksjonene i etterkant.
Internrevisjonene koordineres av kvalitetsrådgiver, og
journalene skåres av fagrevisorer.
I forbindelse med prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord», hvor Sykehuset Østfold er involvert, ble kurset
«Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far
strever med selvmordsatferd» arrangert i november.
Kurset ble arrangert av RVTS Øst og RBUP Øst og Sør
i samarbeid med Sykehuset Østfold. Målgruppen var
barneansvarlige i psykisk helsevern og rusbehandling.
Ca. 50 medarbeidere deltok på kurset, og tilbake
meldingene var svært gode.
«Ressursgruppe om barn som pårørende» har årlig
opplæring av barneansvarlige. Barn som etterlatte,
som følge av både fysisk og psykisk sykdom, er alltid
et tema i opplæringen. De fleste seksjoner i «Klinikk
for psykisk helse og rus» har to barneansvarlige hver.
Totalt er det ca. 120 barneansvarlige på Sykehuset
Østfold.
I ny, revidert versjon av prosedyren «Barn som på
rørende – Litteraturliste og aktuelle nettsteder» er
det inkludert mer litteratur og flere referanser til nettsteder med relevant informasjon om selvmord
og selvmordsforebygging.
DPS Nordre Østfold startet november 2020 med
ketamin-behandling for inneliggende pasienter med
depresjon og akutt suicidalfare ved DPS-akutt. Ved
omlegging av Ø-hjelpssløyfa ble DPS-akutt lagt ned,
og Ø-hjelpstilbudet ble overført til lokale DPS-er. I juni
2021 ble tilbudet om ketamin-behandling videreført og
implementert ved DPS Nordre Østfold, med en fordeling
av oppgavene mellom Haldenklinikken (DPS HaldenSarpsborg) og DPS Nordre Østfold, Moss.
Ketamin-behandling er forbeholdt pasienter med
behandlingsresistent depresjon. Pasientene kommer
fra hele landet, og det er krav om forankring ved lokale
DPS/avtalespesialister ved behandlingsstart. Tilbudet

er elektivt. Enheten har som mål å kunne gi tilbud om
akuttbehandlinger i 2022. Selvmordsforebyggende
tiltak kvalitetssikres ved at alle pasienter skal være
forankret i lokale DPS/ avtalespesialister ved behandlingsoppstart. Ved vurderingssamtaler kartlegges selvmordstanker. Slik kartlegging gjøres også telefonisk et
døgn etter behandling samt før alle sesjoner. Fra 2022
blir tilbudet lagt til DPS Moss med hele forløpet, fra
inntak til vurdering og gjennomføring av behandling.
DPS Moss har over flere år utgjort et fagmiljø med
kompetanse på behandling av veteraner. Fra høsten
2018 ble behandlingstilbudet ved poliklinikken ytterligere forsterket gjennom egen gruppebehandling for
veteraner. Dette tilbudet er i kontinuerlig forbedring, i
tett samarbeid med pasientene. «Veterangruppen» er et
forsøk på å tilpasse behandlingen bedre til gruppen, og
å inkludere kameratstøtte. Veterangruppen startet etter
modell fra Modum Bad sine veterangrupper. I tillegg til
opprinnelige temaer er det lagt til undervisningstemaer
som er særlig relevante for veteranene. Gruppetilbudet
er i stadig utvikling, og det er gode tilbakemeldinger.
Sykehuset Østfold har i samarbeid med RVTS Øst ut
arbeidet et tredagerskurs om behandling av traumer og
suicidalitet. Kurset ble i 2021 gjennomført for ansatte
ved DPS døgn. Kurset planlegges gjennomført for
ansatte i akutte døgnposter i 2022.
3.2.6 Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, er spesial
rådgiver ansatt i akuttmedisinsk avdeling. Stillingen er
delt mellom klinikk og forskning. Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus har i 2021 jobbet
videre for å gi best mulig behandling, omsorg og oppfølging til pasienter innlagt i somatiske enheter etter
selvmordsforsøk. Selv om mange planlagte aktiviteter
har blitt endret grunnet pandemi, har arbeidet med implementering av nasjonale retningslinjer for forebygging
av selvmord gått sin gang med undervisning, opplæring
og veiledning av leger og sykepleiere.
Pasienter innlagt etter selvpåført forgiftning er i alle
aldersgrupper, fra helt unge til de helt eldste. Avhengig
av eventuelle underliggende psykiatriske diagnoser, ut
agering eller det å ville skade seg i avdelingen, vurderes
det av behandlerapparatet hvorvidt pasienten trenger
skjerming eller kontinuerlig observasjon. Dette krever
samarbeid mellom flere instanser. Via samarbeidsmøter
med akuttmottaket med fokus på akuttpsykiatri i den
somatiske sykehushverdagen, er det innarbeidet bedre
rutiner for pasientforløpet ved å avklare selvmordsrisiko
og behov for nødrettsparagraf i akuttmottak. Det er
godt samarbeid mellom liasontjenesten ved Avdeling for
akuttpsykiatri og Akuttmedisinsk avdeling.

Med økt fokus på pasienter med selvmordsatferd i
somatiske avdelinger, må leger og sykepleiere jevnlig
kurses og holdes oppdatert. For leger i utdanning
gjennomføres det årlig obligatorisk opplæring og vei
ledning i kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko
samt tidlig vurdering av selvmordsrisiko i somatisk
avdeling. Videre har LIS-leger støtte av psykiater i
vurderingen av behandling til pasient under oppholdet
på somatisk avdeling, samt veiledning til planlegging
av den videre behandling og oppfølging ved utskrivelse.
Sykepleiere ved avdelingen får jevnlig undervisning
i temaet selvmordsforebygging og veiledning, samt
støtte i møtet med pasient og pårørende i en livskrise.
Situasjonshåndtering, personalivaretakelse og gjennomgang av akutte og belastende hendelser ivaretas
gjennom debrifing, støttet av ledelsen. 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 sykehustjenesten. Det gis også informasjon
om hvor de pårørende kan søke støtte.
Avdelingen har et tverrfaglig forskningsforum bestående av PhD-stipendiater og forskere som har hatt
faste møter hver 14. dag. Spesialrådgiver arbeider
videre med prosjektet «Selvmordsforsøk med voldsomme metoder». En sykepleier ved Medisinsk intensiv
har startet et prosjekt om «Holdninger til pasienter
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innlagt etter selvmordsforsøk hos sykepleiere ved
intensivavdeling». Avdelingen ivaretar også pasienter
etter akutte forgiftninger og bidrar i arbeidet med
en nasjonal nettside om rusmidler (faktaomrus.no).
Samarbeidet om kartlegging av rusbruk i Norge med
europeisk senter i London (European Monitoring Centre
for Drug and Drug Addiction) er videreført.
3.2.7 Sykehuset Telemark HF (STHF)
Selvmordsforebyggende arbeid ved Sykehuset Telemark
HF (STHF) er forankret i klinikkledelsen ved Klinikk for
psykisk helse og rusbehandling (KPR). Stillingen er i
dag besatt av en rådgiver med 50% av stillingen sin
dedikert til dette arbeidet. KPR har i tillegg en tverrfaglig gruppe som møtes jevnlig for å drøfte aktuelle
problemstillinger rundt selvmordsforebygging. Videre er
det etablert tettere samarbeid med Avdeling for barneog ungdomspsykiatri.
Å fange opp pasienter som blir behandlet i somatikken
og som ikke ønsker hjelp i psykisk helsevern, er en
utfordring. For bedre å møte denne gruppen er det et
tett samarbeid mellom somatikk og psykiatri. Det er
planlagt å etablere en ressursgruppe som skal jobbe
med å heve selvmordsforebyggende kompetanse i
hele somatikken. Skriftlige prosedyrer og rutiner for
samhandling mellom somatikk og psykisk helsevern
fungerer godt. Som ledd i å videreutvikle dette, er det
ønskelig å utvikle opplæringsrutiner for selvmords
forebygging i somatiske enheter.
Det er etablert et prosjekt på tvers av Klinikk for
psykisk helse og rusbehandling og somatikken som ser
på samhandling og gjensidig bruk av kompetanse for
pasienter innlagt etter intoksikasjon. Målet er å fange
opp pasienter tidligere og kunne gi spesialisert
behandling ved behov. Akuttkjedeprosjektet ble ferdig
i løpet av 2021, og man er i gang med å implementere
anbefalinger fra dette prosjektet.
Fagsjef ved KPR og rådgiver for selvmordsforebyggende
arbeid går gjennom alle alvorlige hendelser. Alle
selvmord hvor pasienten har en tilknytning til KPR,
gjennomgås av et utvalg ledet av fagsjef ved KPR. Det
gjennomføres en tilpasset hendelsesanalyse sammen
med involvert helsepersonell og spesialist. Resultatene
av gjennomgangene blir presentert i åpne kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalg. Gjennom dette arbeidet sikrer
man å få læring ut i organisasjonen og at utfordringer
diskuteres og belyses blant helsepersonell med
behandlingsansvar og ledelsesansvar.
Det holdes faste møter med klinikksjef hvor alle relevante saker blir gjennomgått. I tillegg er det en årlig
gjennomgang av avvikssaker i direktørens ledermøte.
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Dette gir en oversikt over mangler ved rutiner og prosedyrer, og eventuelle behov for kompetanseutvikling.
Rådgiver i selvmordsforebygging og fagsjef leder
gjennomgang av hendelser.
Kommunene og primærhelsetjenesten er sentrale samarbeidspartnere for sykehuset, og helsefellesskapene
er en samarbeidsarena mellom spesialisthelsetjeneste
og kommune. Telemark har valgt å formalisere
dette som partnerskap, strategiske utvalg og faglige
samarbeidsutvalg. KPR leder for tiden «faglig samarbeidsutvalg – personer med alvorlige psykiske lidelser
og rusproblemer». Utvalget har initiert opprettelsen av
et kompetanseteam for forebygging av selvmord, hvor
spesialisthelsetjeneste, kommunene og brukerorganisasjoner er representert. Teamet har som mål å jobbe
med selvmordsforebyggende arbeid i opptaksområdet,
og skal se på modeller for å jobbe på tvers. Teamet
skal også bidra til økt kompetanse og kunnskap om
selvmordsforebygging i spesialisthelsetjenesten og
kommunene. Det arbeides med en fagdag våren 2022
som skal holdes i felleskap mellom spesialisthelse
tjenesten og kommunene. RVTS Sør er også invitert.
STHF har i 2021 startet med kvartalsvis rapportering
på behandlingsplan blant pasienter med forhøyet selvmordsrisiko via sykehusets kvalitetsavdeling. Det ble
ikke gjennomført systematisk gjennomgang av journal
i 2021, men dette er planlagt gjennomført i 2022.
I dag er det rutiner på systematisk gjennomgang av
journaler når det inntreffer alvorlige hendelser. Dette
gir viktig læring for organisasjonen.
Det er skriftlige prosedyrer og rutiner for oppfølging i
seksjonene ved pasientsuicid. Disse beskriver både
forhold knyttet til pasienter og pårørende, og oppfølging
av personale. Rådgiver for selvmordsforebyggende
arbeid skal delta i gjennomgang av alle døgnavdelinger,
med fokus på selvmordsforebyggende tiltak.
Det avholdes faste undervisninger i selvmordsrisiko
vurderinger, oppfølging og journalføring. Grunnkurs
i selvmordsrisikohåndtering er obligatorisk for alle
ansatte med behandlingsansvar. I tillegg holdes det
egne kurs for nyansatte leger. Det er egen opplæring
for helsepersonell som ikke er lege eller psykolog,
slik at disse etter endt kurssekvens kan gjennomføre
selvmordsrisikovurderinger. Uavhengig av dette kurset
skal alle pasienter med forhøyet selvmordsfare drøftes
i team med spesialist. Det er gjennomført kurs i CAMS,
og flere av de ansatte ved akutt ambulant team er
koblet til en kursrekke ved Sørlandet Sykehus.
Tverrfaglig nettverksbygging har i 2021 foregått
gjennom deltakelse i Helse Sør-Østs nettverk for
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selvmordsforebyggende arbeid, deltakelse i kommunal
oppfølging av selvmordsforebyggende handlingsplaner,
undervisning ut mot fastleger, undervisning internt mot
ulike yrkesgrupper samt deltakelse i nettverk mellom
somatikk og psykiatri.
Det er ingen konkrete forskningsprosjektet knyttet til
selvmordsforebygging ved sykehuset i dag. Oppfølging
av pårørende/etterlatte er satt på agendaen og skal
presenteres på fagdagen om selvmordsforebygging
i 2022.
3.2.8 Sykehuset Vestfold (SiV HF)
Selvmordsforebyggende nettverk på Sykehuset Vestfold
(SiV HF) ledes av spesialrådgiver og består av fagsjef
samt en fagperson fra avdelingene barne- og ungdoms
psykiatrisk (BUPA), distriktspsykiatriske sentre (DPS),
psykiatrisk sykehusavdeling (PSY) og avdeling for
Rusavhengighetsbehandling (ARA). Nettverket samarbeider om undervisning og forebyggingsfokus.
Spesialrådgiver er fast deltaker i HF-ets pasient
sikkerhetsutvalg sammen med klinikkledere, fag
direktør og kvalitetsseksjonen. Dette er en arena for
å knytte selvmordsforebyggende arbeid inn mot
somatiske avdelinger i sykehuset, samt formidle
kompetanse om tiltak som kan bidra til forebygging
til faggrupper som ikke primært jobber med psykisk
lidelse eller rusproblematikk.
Det gjennomføres årlig en fagdag hvor alle ansatte i
KPA inviteres. Dagen er obligatorisk for vedlikehold
av sertifisering i selvmordsrisikovurdering. I 2021 var
temaene på fagdagen psykose, tilbakemelding fra
Nasjonalt kartleggingssystem og BET. Det avholdes
jevnlige undervisninger i alle avdelinger for nyansattgrupper og ansatte i døgnavdelinger. Målet er økt
kunnskap om hvordan man kan oppdage personer
i selvmordsfare, kommunikasjon rundt selvmords
problematikk, vurdering av selvmordsrisiko og sikkerhetsplan for å beskytte pasienter med statistisk sett
økt selvmordsrisiko.
Spesialrådgiver bidrar til å skape mer helhetlig og
systematisk selvmordsforebyggende arbeid gjennom
samarbeid med kommunene i Vestfold-regionen. Det
ble i 2021 gitt veiledning om handlingsplanetablering
og undervisning i selvmordsforebygging (VIVAT) til
kommuner. Spesialrådgiver deltok også i Forum for
selvmordsforebygging blant unge.
Spesialrådgiver deltar i pasientsikkerhetsutvalg og
månedlige møter i HF-et og på klinikknivå. Spesial
rådgiver bistår også i gjennomgang av saker og drøfting
rundt læring i etterkant av hendelser. Det samarbeides
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om utvikling av rutiner som fremmer pasientsikkerhet,
både i klinikken sammen med kvalitetsrådgiver og inn
mot HF-et og kvalitetsseksjonen. Det er samarbeid
med kvalitetsutvalg og kvalitetsavdeling om rutiner og
utviklingsarbeid.
Kompetanseutvikling innen pasientsikkerhet er et
fagområde som er i kontinuerlig utvikling. For å fremme
innbyggeres helsekompetanse som verktøy i pasientsikkerhetsarbeid, arbeides det både internt gjennom
internundervisning og eksternt mot kommuner via kurs
i helsepedagogikk.
Spesialrådgiver bistår også pasientsikkerhetsutvalg
(PSU) i saker der det har vært suicid under behandling.
Alle hendelser gjennomgås detaljert, med fokus på å
løfte læring til systemnivå og ivaretakelse av involvert
personell.
Undervisning om kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko gjennomføres av medlemmene i lokalt selvmordsforebyggende nettverk i avdelingene. Det er prosedyre
for at alle med vurderingsansvar skal gjennomføre
undervisningen og repetere ved behov. Det er et mål
at alle skal ha grunnleggende kompetanse i å oppdage
selvmordsproblematikk og kunne iverksette tiltak.
BUPA har DBT (dialektisk atferdsterapi) som behandlingstilbud til pasienter med definert økt risiko.
Oppfølging av etterlatte og samarbeid med kriseteam er tema i undervisninger på døgnseksjonene.
Nyansatte får orientering om 3.3.a-møter som avholdes etter selvmord, gjeldende prosedyrer og hvordan
etterlatte følges opp. I Vestfold blir det årlig arrangert
samling for etterlatte etter selvmord som et samarbeid
mellom mange aktører («Du er ikke alene»). I 2021
åpnet spesialrådgiver denne samlingen.
Pasientsikkerhetsutvalget er tverrfaglig sammensatt.
I tillegg finnes det flere andre nettverk som spesial
rådgiver leder eller deltar i, som også har fokus på
tverrfaglighet. HF-et har besluttet å arbeide strategisk
for å bedre ferdighets-, handlings- og vurderings
kompetanse. Som et ledd i dette arbeidet, deltar
spesialrådgiver i SIM-nettverk i HF og leder klinikkens
nettverk. Det er et mål at simuleringstreningene skal
være tverrfaglig sammensatt.
Spesialrådgiver holder jevnlig undervisning for miljø
personell om hvordan man kan jobbe selvmords
forebyggende i møte med pasienter. Eksternt ble det
i 2021 etablert samarbeid med kommunene gjennom
undervisning i helsepedagogikk, bistand til utarbeidelse
av lokale handlingsplaner og spesifikk selvmords
forebygging (VIVAT). Det er iverksatt samarbeid med

barneverntjenesten, der HF-et skal undervise om
selvmordsforebyggende arbeid og refleksjoner rundt
hvordan man kan forbedre samarbeidet rundt barna.
HF-et har deltatt i forskning på «Ekstreme selvskadere».
Funn publiseres i 2022.
I tillegg er det gjennomført forskningsprosjekt som
blant annet retter seg mot selvmordsforebyggende
behandlingsmetoder. Behandling av psykoselidelser
har vanligvis fokus på å redusere psykosesymptomer.
Mange psykosepasienter har også affektive plager, og
det er kjent at disse symptomene utgjør den største
risikoen for selvmord i denne gruppen. I behandlingsstudiet av effekten av fysisk trening har forskergruppen
funnet at intensiv fysisk trening har en spesifikk effekt
på depresjonssymptomer. I en artikkel som er til vurdering i vitenskapelig tidsskrift, peker forskergruppen
på behovet for å adressere ikke-psykotiske symptomer
hos pasienter med psykoselidelser, og at depresjons
symptomer har betydning for livskvalitet og kan
redusere faren for suicid.
Som medarrangør av «Du er ikke alene» og gjennom
samarbeid med LEVE og Unge LEVE, skapes arenaer
for å bli kjent med etterlattes erfaringer. Det meldes
tilbake at systemet ikke er organisert ut fra støtte
paradokset. Ønsket for kommende år er å utvikle
rutiner som ivaretar etterlattes behov, ut over første
fase. Erfaringene vil videreformidles til sykehusets
ansatte gjennom undervisning.
3.2.9 Sørlandet sykehus HF (SSHF)
I 2019 etablerte Klinikk for psykisk helse (KPH) et selvmordsforebyggende nettverk bestående av en representant fra hver avdeling og rådgiver i stab. Nettverket
arbeider aktivt med forebyggende aktivitet, kompetanseheving, kvalitetsarbeid og rådgivning. I 2021 har
nettverket videreført samarbeidet med fagmiljøet i
KPH, kvalitetsråd, klinikkledelsen, RVTS Øst og RVTS
Sør, Brukerstyrt senter (ROM) og bruker- og pårørende
organisasjoner i Agder.
KPH jobber kontinuerlig med å styrke sitt selvmordsforebyggende arbeid, og følger anbefalingene gitt
i de nasjonale retningslinjer. Det har vært arbeidet
med revidering og opprettelse av nye prosedyrer,
hendelsesanalyser etter selvmord og innsatsområder
i Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender».
Rapportering i NSSFs nasjonale kartleggingssystem
er godt implementert i klinikken.
SSHF har arbeidet mye med planleggingen av KPHs
nybygg som skal stå klart til innflytting i april 2023. Et
mål er at bygget skal legge til rette for fremtidsrettet

behandlingstilbud innen psykisk helse for voksne og
unge. For å lykkes med dette har medarbeidere, tillitsvalgte, brukere og pårørende deltatt i planlegging og
utforming av bygget og planlegging av driften.
Rådgiver har deltatt aktivt i RVTS Østs selvmords
forebyggende nettverk, og kontakten til RVTS Sør er
styrket. Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde et
tett samarbeid med kommunene i Agder. Særlig samarbeidet med Arendal kommunes selvmordsforebyggende
team er styrket.
Forebygging av selvmord er ett av innsats
områdene i «I trygge hender 24/7» – tidligere
Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette ble i 2021 videreført i alle døgnseksjoner i KPH. Tiltakspakken består av
«Spesialistvurdering innen et døgn», «Iverksettelse av
beskyttelsestiltak», «Selvmordsrisikovurdering (SRV)»,
«Planlegging av permisjon» og «Tiltak ved utskrivelse».
I tillegg blir relevante prosedyrer kontinuerlig oppdatert.
Journalauditer er i 2021 gjennomført på ulike avdelinger
i klinikken i samarbeid med overleger og kvalitets
ansvarlige. SSHF er i en prosess der utføring av
internrevisjoner skal styrkes. Kurs for internrevisorer er
gjennomført i 2021, og videre internrevisjoner er under
planlegging. Det pågår et samarbeid med kommunene
i Agder om å utarbeide en «felles revisjonsmetodikk»
der det har vært alvorlige hendelser. Initiativet har
kommet til gjennom Samhandlingsrådet (SPR) for
psykisk helse og rus. Det har vært etablert kontakt med
Helsedirektoratet, og en har undersøkt muligheten for
å gjennomføre opplæring digitalt. Dette har dessverre
ikke vært å anbefale. På grunn av Covid-19 har derfor
dette prosjektet blitt noe forsinket. Prosjektet vil kunne
legge grunnlaget for å utrede muligheten for å utarbeide
felles revisjonsmetodikk i Agder ved alvorlige hendelser.
Dette vil imidlertid ikke omfatte alle alvorlige hendelser.
Det må spesifiseres i lokale retningslinjer når felles
revisjonsmetodikk skal benyttes.
KPH har egen retningslinje som omhandler årsaks
analyse ved uønskede hendelser. Denne definerer
handlingsmåte og saksgang der det oppstår utilsiktede
hendelser. Ved suicid er fristen for å gjennomføre
årsaksanalyse seks uker. Årsaksanalyse følger felles
mal utformet av ledergruppen ved KPH. Hendelser som
omfattes av aktuell prosedyre behandles i månedlige
møter i klinikkens kvalitetsråd. Kvalitetsrådet består
av ledergruppen samt brukerrepresentanter og sekretariatet til Kvalitetsrådet. Kvalitetsrådet skal videre
utforme tiltak og fremme læring med bakgrunn i aktuell
sak. KPH arbeider også med å utvikle et støtteprogram
for å redusere traumatisering på helsepersonell etter
«Second Victim-modellen».
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Dagskurset i selvmordsforebygging er obligatorisk
for alle nyansatte i KPH og skal gjentas etter fem år.
Kurset gjennomføres av det selvmordsforebyggende
nettverket i KPH. Målet med opplæringen har vært
å forbedre kvaliteten på selvmordsrisikovurderinger
innenfor klinikken og ved samarbeidende instanser,
avklare ansattes ulike ansvarsforhold ved slike vurder
inger, forbedre dokumentasjon og oppfølging av de
vurderinger som gjennomføres samt øke kunnskapen
om samsvar mellom risiko og tiltak. Et evaluerings
skjema blir sendt kursdeltakerne i etterkant.
Tilbakemeldingene gjennomgås av nettverket.
Bruken av CAMS («Collaborative Assessment and
Management of Suicidality») har etablert seg på flere
avdelinger i KPH, og det selvmordsforebyggende nettverket i KPH skal gi støtte til videre implementering.
Medarbeidere under spesialisering veiledes gjennom
systematisk oppfølging eller drøfting i team. I 2021 ble
et webinar i CAMS med 80 deltakere gjennomført.
I tillegg til behandlere og miljøpersonale fra KPH, var
det også deltakere fra kommunene, ambulansetjenesten og andre klinikker i HSØ.
I henhold til regjeringens plan om «pasientens helse
tjeneste» og om «samvalg», arbeider KPH med å
skape en helsetjeneste der pasienten er en likeverdig
partner. Ingen avgjørelser skal tas om pasienten
uten at pasienten er med. Dette forutsetter dialog og
felles beslutningspunkter mellom personell fra ulike
faggrupper og pasienten samt eventuelle pårørende.
Dialogen gjelder både utredning av behov, planlegging
og evaluering av tiltak samt sikre kontinuitet og trygge
overganger. KPH arbeider med å forbedre sitt oppfølgingsarbeid, og har blant annet laget retningslinjen
«Selvmord – Oppfølging av pårørende». Kontakten med
kommunene i Agder samt ut mot bruker- og pårørendeorganisasjoner er god og skal styrkes.
SSHF fikk i 2020 midler til et pågående innovasjonsprosjekt knyttet til selvmordsforebygging ved hjelp av
sensorteknologi i psykiatrien. Dette prosjektet har med
dagens nye fremskritt innen «tingenes internett» (IoT)
og maskinlæring (ML) et mål om å utvikle en bærekraftig løsning for å forebygge alvorlige hendelser blant
pasienter som er innlagt på sykehus.
KPH arbeider tett med SIM-senteret i SSHF,
Universitetet i Agder og flere andre klinikker i bruken
av Virtual Reality (VR) i selvmordsforebyggende arbeid
og til kompetanseheving. Det er etablert et samarbeid
med Senter for e-helse ved Universitetet i Agder som
utarbeider en søknad til Norges forskningsråd om et
samarbeids- og kunnskapsbyggingsprosjekt ved bruk av
VR i kompetanseheving.
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Det selvmordsforebyggende nettverket har et tett
samarbeid med LEVE Agder og Lillesand ressurssenter.
I tillegg til felles informasjonskvelder er det startet et
arbeid sammen med somatikken rundt etablering av
et tilbud for alvorlig selvskade, der oppfølging av på
rørende er svært viktig.

skriving, som er et viktig forebyggende element knyttet
til hva vi vet om risikoen knyttet til overganger mellom
behandlingsnivåene.

3.2.10 Vestre Viken HF (VVHf)
Spesialrådgiver leder Avdeling for fag og kvalitet
ved Vestre Viken HF (VVHf). Nærmeste leder er
klinikkdirektør.

Tilbakemeldingene er at dette gir systematikk i prosessen med å avdekke årsaker og utarbeide forbedringstiltak, samtidig som de ansvarlige klinikere i liten grad
føler seg uthengt i denne krevende prosessen. Det
har vært gjennomført to fullstendige og tolv forenklede
hendelsesanalyser. Fullstendig hendelsesanalyse
ledes av VVHf sitt sentrale pasientsikkerhetsteam.
Forenklede hendelsesanalyser ledes av avdelingssjef
eller spesialrådgiver. Øvrige deltakere er involverte klinikere, avdelingsoverleger, lokal seksjonsleder/avdelingssjef og spesialrådgiver. Gjennomgangen oppsummeres
i en rapport som gjennomgås i den aktuelle enhet.
Spesialrådgiver sammenstiller en halvårlig rapport på
grunnlag av alle hendelsesanalysene. Rapporten blir
gjennomgått i klinikkens kvalitetsutvalg og i enkelte
avdelinger. Hendelsesanalyser har avdekket potensielle
risikoforhold i noen seksjoner ved Blakstad sykehus.
Det gjøres tiltak for å utbedre dette.

Klinikk for psykisk helse og rus arrangerer obligatoriske
heldagskurs i selvmordsforebygging seks ganger i
året. Alle nyansatte med pasientkontakt og med
arbeidere som trenger oppdatering på fagområdet skal
ta kurset. Kursene i vårsemesteret ble holdt digitalt,
men gjenopptatt i høstsemester med fysisk tilstedeværelse. Kurset evalueres fortløpende på grunnlag av
tilbakemeldinger fra deltakere og endringer i myndighetskrav. På bakgrunn av dette er det lagt til et innlegg
om vurdering og behandling av unge. Det legges blant
annet vekt på praktisk gjennomføring av kartlegging og
vurdering, hvordan møte pasienter med gjentakende
selvmordsatferd samt gjennomgang av alvorlige hendelser og hvordan lære av disse. Videre legges det vekt
på hvordan kommunisere med og ivareta pårørende/
etterlatte som har mistet noen i suicid og medarbeidere som har pasienter med betydelig selvmordsrisiko.
Ansvaret for opplæring av nyansatte og gjennomgang
av prosedyrer for kartlegging er lagt til avdelingene.
Spesialrådgiver har kontakt med avdelingssjefer,
avdelingsoverleger og kvalitetsrådgivere for å sikre
oppfølging av dette. I månedlige møter er det gjennomgang av alle alvorlige hendelser. Det drøftes hvordan
vi kan forbedre rutiner, og det gis tilbakemeldinger til
avdelingene på hvordan forbedringstiltak iverksettes og
følges opp.

Klinikken har utviklet metodikken «hendelsesanalyse»
for å styrke selvmordsforebyggingen.

Hendelsesanalysene har tydeliggjort at den største
risikoen for alvorlige hendelser er knyttet til overganger
og brudd i behandlingsforløp. Tidlig i 2020 besluttet
direktør å iverksette et omfattende kartleggings- og tiltaksprosjekt. Arbeidet med å forebygge slike risikofylte
brudd har pågått gjennom hele det siste året.

Klinikken holder fortløpende oversikt over alvorlige
hendelser, sikrer riktig melding og oppfølging av 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. Målet er
å sikre læring på tvers av avdelingene og for å understreke avdelingssjefenes ansvar for oppfølging i egen
avdeling. Spesialrådgiver deltar i dette arbeidet.
Klinikkens FoU-avdeling har fått innvilget forskningsmidler fra Helse Sør-Øst og Vestre Vikens interne
forskningsfond for prosjektet «Etter selvmordsforsøket;
En kartlegging av de kontekstuelle og dynamiske
risikofaktorene for selvmord». Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om tiden etter utskrivelse fra
sykehus etter et alvorlig selvmordsforsøk. Ved hjelp av
en mobiltelefonapplikasjon kartlegges det hvordan og
når selvmordstanker opptrer, hvordan de påvirkes av
og samvarierer med andre opplevelsesmessige og kontekstuelle faktorer i perioden etter utskrivelse. Ønsket
er å utvikle egne risikoprofiler og avdekke beskyttende
faktorer som på sikt vil kunne benyttes til å utforme
mer treffsikre og trygge behandlingstiltak rundt en
gruppe med særlig risiko for fremtidige selvmordsforsøk. Prosjektet tar sikte på å rekruttere 50 pasienter.
Studien er for tiden under vurdering hos Regional Etisk
Komité.

Spesialrådgiver har ansvar for en rekke prosedyrer
og retningslinjer som omhandler forebygging, melding
og oppfølging av alvorlige hendelser. Prosedyrene
oppdateres på grunnlag av erfaringer, ny kunnskap og
myndighetskrav. Spesialrådgiver bistår avdelingene der
det er usikkerhet rundt meldinger og redegjørelser, og
går gjennom redegjørelser til Statsforvalteren og Staten
helsetilsyn.
Målingene i pasientsikkerhetsprogrammet gjennomgås
regelmessig med kvalitetsrådgiverne i avdelingene
samt i egne møter for henholdsvis sykehusavdelingen,
DPS-ene og ARA. Utviklingen følges med SPC og
EpiData. Tilbakemeldingen er at det skåres gjennom
gående høyt. Det gjelder også «time i hånda» ved ut-
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4
Selvmordsforebyggende tiltak for
kommunale tjenester
Bedret samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste er et satsingsområde for RVTS Øst.
For å forebygge selvmord blant pasienter i spesialist
helsetjenesten må kommunale tjenester motta
nødvendig informasjon og være rustet til å ta imot
pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten.
Gode sammenhengende helse- og omsorgstjenester
er gjentatte ganger påpekt som et viktig selvmords
forebyggende tiltak. Gode tilbud i kommunen kan
forebygge og avlaste spesialisthelsetjenesten. I års
rapporten inkluderer vi også omtale av vårt arbeid
rettet mot kommunale tjenester, som primært
finansieres med midler fra Helsedirektoratet.

Prosjektgruppen har et bredt samarbeid med sentrale
fagmiljøer og brukergrupper i inn- og utland.

4.1
Veiledning ved selvmord i ungdoms
populasjoner

RVTS Øst arrangerer digitalt grunnkurs om forebygging
av selvmord og selvskading for kommunalt ansatte
– to ganger i året. Målgruppen er kommunepsykologer,
ansatte ved NAV, ansatte i psykisk helse i bydel/
kommuner, skolehelsetjenesten, behandlings
institusjoner og frivillige organisasjoner. Gjennom
kursdagen vektlegges forståelse av fenomenene
selvmordsatferd og selvskading og deres funksjon, den
kartleggende samtalen, samarbeidet med spesialist
helsetjenesten når det er akutt og ivaretakelsen av
hjelperen i vanskelige saker. Det arrangeres gruppe
oppgaver i digitale grupperom.

RVTS Øst gir råd og veiledning til kriseteam og kommunale tjenester ved ungdomsselvmord i vår region, for
forebygging av smitteeffekt.

4.2
Selvskade og selvmordstematikk
i sosiale medier
I februar 2021 arrangerte RVTS Øst et webinar om
selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier
i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmords
forskning og forebygging (NSSF) og Facebook Norge.
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I samarbeid med: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo,
Københavns universitet, SINTEF, Facebook/Instagram,
Blåkors, Forandringsfabrikken og Landsforeningen for
forebygging av selvskading og selvmord (LSSF)

4.3
Digitalt grunnkurs om selvmord
og selvskading

Nytt i 2021 er at en student med erfaringskompetanse
intervjues om sin opplevelse av det som blir undervist om, og hva som har vært viktig for henne i møte
med behandlingsapparatet gjennom flere år. I 2022 vil
grunnkurset ta utgangspunkt i RVTS Østs nye nettressurs forebyggeselvmord.no3.

RVTS Øst deltok også i en internasjonal rundebordskonferanse om selvskade og selvmordstematikk
i sosiale medier sammen med klinikere, forskere
og representanter fra Facebook/Instagram.

4.4
Traumesensitivt barnevern, Bufetat

Landets fem RVTS-er etablerte i 2021 en felles prosjektgruppe som arbeider med en kunnskapsoppsummering
om temaet og kompetansemateriell for tjenesteutøvere.
RVTS Øst har to representanter i prosjektgruppen.

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

3

Planlagt lansert medio 2022.
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4.5
Veiledende materiell for kommunene om
forebygging av selvskading og selvmord
RVTS Øst deltok i arbeidsgruppen som utviklet det
veiledende materiellet om forebygging av selvskading
og selvmord for kommunene, lansert i 2017. RVTS-ene
har gjennom tilskuddsbrevet fått ansvar med å bistå
kommunene i implementering av materiellet.
4.5.1 Enkeltstående oppdrag
Vi informerer om det veiledende materiellet ved alle
enkeltstående oppdrag til kommunene. Eksempler på
dette i 2021:
• Fortløpende samarbeid med Korus Øst og Korus
• Samarbeid med Nittedal kommune om kommunal
veileder om selvmordsforebygging
• Halvdagsundervisning for ansatte ved VGS-er
i Fylkeskommunen Innlandet om forebygging av
selvskade og selvmord
• Digital dagskonferanse for kommunalt ansatte i regi
av Statsforvalteren i Oslo og Viken

4.6
Utvikling av kommunal handlingsplan
I 2020 utarbeidet spesialrådgivere fra de fem RVTS-ene
en nettside om «Kommunal handlingsplan om selvmord
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og selvskading4», der mal for kommunal handlingsplan
ligger tilgjengelig sammen med informasjon og råd om
utviklingsprosessen fra start til slutt.
Handlingsplanmalen er utformet i samarbeid med
representanter fra Helsedirektoratet. Målet er at
tjenesteutøverne i større grad vil kunne jobbe forebyggende med selvmordstematikk og selvskading ut
fra det som kartlegges som spesifikke utfordringer i
kommunen/bydelen. I 2021 har vi samarbeidet med to
kommuner om kommunal handlingsplan.

I 2021 har RVTS Øst deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe med NSSF, de øvrige RVTS-ene, NAPHA, SANKS,
Mental Helse og LEVE for å planlegge kampanjer i
våre regioner. RVTS Øst har bidratt med undervisning
og kurs i Østfold i forbindelse med den lokale folke
opplysningskampanjen der NSSF er prosjektleder.

4.8
Samarbeid med VIVAT og «Førstehjelp
ved selvmordsfare»

I 2022 vil vi etter innspill fra tjenesteutøvere redigere
den digitale planen sammen med de andre RVTS-ene.
Vi vil også øke innsatsen til bydeler og kommuner slik
at flere begynner prosessen.

Vi samarbeider med VIVAT om gjennomføring av kurs
i «Førstehjelp ved selvmordsfare». I 2021 arrangerte
vi to todagerskurs med instruktører fra VIVAT og RVTS
Øst. I 2022 er planen å arrangere fire todagerskurs.

4.7
Folkeopplysningskampanje

4.9
Samarbeid med LEVE om utvikling av
sorgstøttetilbud

Regjeringen vil gjennomføre regionale folkeopplysningskampanjer om forebygging av selvmord.
Helsedirektoratet koordinerer det nasjonale arbeidet med
kampanjen. Målet for kampanjen i Norge er å nå de
gruppene i samfunnet som har høy risiko for selvmord og
som samtidig ikke er brukere av spesialiserte helse
tjenester. En foreslått fokusgruppe er menn i aldersgruppen 40–60, som er en høyrisikogruppe for selvmord.

4

kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/

4.10
Ny nettressurs
RVTS Øst har gjennom 2021 arbeidet med en ny nett
ressurs som har som intensjon å formidle komplisert
kunnskap om forebygging av selvmord og selvskading
på en mer lettfattelig måte. På nettressursen vil vi
tilgjengeliggjøre vårt undervisnings- og kursmateriell.
Målgruppen er helsepersonell i kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenesten og barneverns
tjenesten. Lansering er sommeren 2022.
Nettressursen vil vektlegge akutt og tilbakevendende
selvmordsatferd og selvskading. På ressursen vil
vi blant annet tilgjengeliggjøre veiledende materiell
for kommunene (Helsedirektoratet), Regjeringens
handlingsplan for selvmordsforebygging 2020–2025,
nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus
behandling og andre relevante digitale ressurser.

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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5
Faginnlegg under konferanser

5.1
Nasjonal konferanse i konsultasjonsog liaisonpsykiatri
Selvmordsforebygging i somatiske enheter
Revisjon av Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

30
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7
Plan for den selvmordsforebyggende
innsatsen ved RVTS Øst i tiden fremover
(2022–)

Arbeidet med revisjon av nasjonale retningslinjer for
selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling har vært et særlig viktig og
prioritert arbeidsområde for RVTS Øst, og er et arbeid
som vil fortsette i 2022. 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,
ivaretakelse av barn som pårørende og selvmords
forebyggende 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
oppdragene vi får i oppdragsbrev, men er i front av
fagutviklingen, samt implementeringen 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.
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RVTS Øst skal assosieres like sterkt med selvmordsforebygging som med traumeforebygging. Et viktig virkemiddel for å nå dette målet er tett og godt samarbeid
med det selvmordsforebyggende 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 med 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.
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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.

T: 22 58 60 00
post@rvtsost.no
rvtsost.no
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