
Fredrik Walby er forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt 
senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han under-
streker hvor viktig det er å snakke om selvmordstanker. 

– Det er ikke farlig å snakke om selvmord, det farlige 
er å ikke snakke om det. Hvis du har konkrete tanker om 
selvmord, søk hjelp. Finn en person å snakke med, helst i 
helsevesenet, for eksempel fastlegen din, helsesøster eller 
legevakt, og prøv å finne ut hva det er som er så vanskelig. 

– Mange snakker om smitteeffekt? 
– Smitteeffekten er reell, 

men den refererer sær-
lig til offentlig omtale av 
selvmord. Man må unngå å 
fremstille selvmord som løs-
ningen på noe, og man skal 
unngå metode og sted, fordi 
det kan trigge noen som er i 
akutt fare. Det å snakke med 
noen i en samtale er noe 
helt annet, og har en person 

selvmordstanker så er det jo ikke noe som kan smitte. 
– Er det noen signaler vi skal være oppmerksomme på? 
– Jeg er mer opptatt av tilstander enn av signaler. For 

mange er selvmordstanker også en måte å kommunisere 
på. Hvis man har alvorlige og konkrete selvmordstanker, 
er det noe som ikke er som det skal være, og man kan 
trenge profesjonell hjelp fra helsevesenet. Selvmordstanker 
kan i mange tilfeller komme brått på, derfor er det viktig å 
ta det opp og vite at det er greit å søke om hjelp før det er 
for sent. Helsevesenet må sikre at det blir gode behand-
lingsforløp, der den som har det vanskelig får hjelp til å 
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Her kan du søke hjelp og mer 
informasjon: 
Kirkens SOS tlf. 22 40 00 40, hele døgnet

Mental Helses hjelpetelefon: tlf. 116 123, hele døgnet

Nærmeste legevakt: tlf. 116 117

Nødtelefon: 113

Alarmtelefonen for barn og unge: tlf. 116 111

Unge pårørende: tlf. 90 90 48 48

Kirkens SOS: soschat.no

Røde Kors: korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: sidetmedord.no

Unge pårørende: ungeparorende.no

Psyktærlig på Instagram, Facebook og Snapchat:  
@psyktaerlig

Landsforeningen for forebygging av selvskading og  
selvmord: lfss.no

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: leve.no

Unge LEVE – for og med unge etterlatte og berørte ved  
selvmord: leve.no/ungeleve/

Kurs i selvmordsforebygging: vivatselvmordsforebygging.net

Kors på halsen / Røde kors – hjelpetelefon og chat:  
tlf. 800 333 21 og korspaahalsen.rodekors.no

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress  
og selvmordsforebygging: rvts.no

Mental Helse Ungdom – MHU.no

Flere hjelpeinstanser: 
psykiskhelse.no/trenger-du-hjelp
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Kaia Dahle  
Nyhus 
Tegner  
skolevegring 

Mobbing 
Fikk unnskyld 
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Les magasinet  
Psykisk helse!
Viktig og aktuell kunnskap, 
forskning, behandling,  
mestring, debatt og kultur.

Les mer: www.psykiskhelse.no/bladet

Bli  
abonnent!  

Ring oss på
23103880

Denne brosjyren er utgitt av Rådet for psykisk helse  
med støtte fra Stiftelsen Dam 2021. 
www.psykiskhelse.no

– Det hjelper å snakke om det
Fredrik Walby:

løse problemer og takle veldig 
vonde følelser. 

– Hvis noen forteller om 
selvmordstanker, men ikke vil 
ha hjelp, hva skal man gjøre? 

– Noen ganger er det riktig 
å søke hjelp selv om den det 
gjelder ikke ønsker det. Ring 
legevakten hvis du er bekym-
ret. En selvmordsimpuls kan 
være akutt, men kan også gå 
over etter en stund. Det er  
veldig trist at noen tar sitt liv 
i et øyeblikk av en tilstand 
hvor de ikke holder ut, med 
problemer som vi vet det går 
an å komme ut av. •

– Det ligger alltid noe under, og det er 

det som ligger bak av vanskeligheter, 

skuffelser, angst, håpløshet eller trist-

het, det er det vi må få opp og frem.  

Fredrik Walbys råd til 
pårørende og venner: 
Spør helt konkret om 
selvmordstanker og 
spør «Hvordan har du 
det? Hva er det som er 
vondt i livet ditt?» 

NR 2/2018    KR 99,–psykisk
helse

Prestasjonsjag Tål frykten for å mislykkes
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PEDER KJØS 

Blotting som  
forsøk på  
sjekking

TEGNESERIE- 
ROMAN 
Identitet og 
underliv

MUSIKK- 
TERAPI 

– Får fri fra 
tankekjøret

OVERGREP 
– Levde i  
full alarm- 
beredskap

– Det vonde 
kan brukes 
til noe godt

Helsesista –  Tale 
Maria Krohn Engvik:

NORMALT: – Snakk om det 
uansett, vi trenger ikke alltid  
å være så bekymret, sier 
Fredrik Walby.
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Kunnskap om 
selvmordstanker
•  Tanker som oppstår som handler om at livet ikke er verdt å 

leve. De kan spenne fra filosofiske spekulasjoner om livet og 
meningen med livet til mer konkrete ideer om å avslutte sitt 
eget liv. 

• Minst halvparten av befolkningen har en eller flere ganger i 
livet hatt selvmordstanker. 

• Selvmordstanker kan komme brått på. Tankene er ikke farlige i 
seg selv, men det kan være farlig å ikke snakke om dem.  
For mange er det en lettelse å kunne snakke om selvmords-
tanker. 

• Det er flere steder å søke hjelp. Du kan gå til fastlegen, eller 
ringe 116 117 som er nærmeste legevakt. Hvis det står om 
livet, ring 113 med en gang, ikke vent. 

Risiko og forebygging
Psykiske lidelser kan medføre økt risiko for selvmord. Særlig  
depressive tilstander er knyttet til selvmordsrisiko, men også andre 
lidelser kan medføre en økt risiko. Personer som har mistet noen 
nære i selvmord er også mer utsatt for selv å dø i selvmord. Derfor 
er det viktig å avdekke selvmordstanker og eventuelle selvmords-
planer hos personer med psykiske lidelser. Da kan man forebygge, 
for eksempel ved å sikre lokaler eller minske tilgang på farlige 
legemidler og andre gjenstander som kan brukes for å ende sitt liv. 
Den viktigste forebyggingen er likevel å snakke om hva som ligger 
bak tankene, om det er angst, depresjon, håpløshet eller andre 
tilstander. Å spørre, lytte og være tilstede for en person som har det 
vanskelig kan bidra til å redusere risikoen for selvmord. 
 
Selvskading
Hvis man har begynt å skade seg har man risiko for å gjøre det 
flere ganger. Det er en sammenheng mellom selvskading og 
senere selvmord, men det gjelder ikke alle. Man kan ha alvorlige 
selvskadings episoder uten ønske om å dø, og man kan ha episoder 
der man ønsker å dø eller ikke er sikker på om man vil dø. 

Kilder: 
Helsedirektoratet.no
NSSF – Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

– Da jeg sa det 
høyt til noen, 
gikk ønsket 
om å dø  
fortere over.

– Du er  
ikke alene

– Tankene er ikke farlige, men det kan 

være farlig hvis man begynner å isolere 

seg, sier Karoline Thorbjørnsen.

– Selvmordstanker kan de fleste streife innom. Det er ikke far-
lig å tenke på det, men det kan være farlig hvis man begynner 
å isolere seg. Mange tror de må komme ut av de vanskelige 
tankene på egen hånd, eller at det er en svakhet å innrømme at 
man har sånne tanker, sier Karoline Thorbjørnsen. 

Hun er leder av rådgivningstjenesten Psyktærlig på sosiale 
medier. Her får unge som sliter med psykiske utfordringer råd 
og støtte. Mange som tar kontakt har selvmordstanker. 

– Vi er ingen helsetjeneste. Noen ganger er det personer 
som bare trenger noen å prate med, og det er vi jo kvalifisert 
til. Andre ganger kan det være akutt fare og da tar vi kontakt 
med politi og legevakt, som kan rykke ut. 

Enkelte signaler er viktigere enn andre, forteller  
Thorbjørnsen. 

–  Jeg blir ikke så redd av at noen sier de har lyst til å dø, 
men personer som isolerer seg og snakker mye om døden 
skremmer meg mer. Hvis noen sier adjø, eller sier «Si til 
mamma og pappa at jeg elsker dem» eller lignende, reagerer 
vi med en gang. Vi fanger det opp, fordi vi har sagt det selv 
en gang. 

Alle som jobber i Psykærlig har egen erfaring med  
psykiske helseproblemer. 

–  Det kan også være vi får spørsmål om det er farlig å ta 
visse legemidler, eller noen som sier «Nå orker jeg ikke mer, 
ha det», da kontakter vi politi eller legevakt. 

– Hvilke andre ting kan vi være oppmerksomme på som 
pårørende eller venner? 

– Hvis en man kjenner godt går gjennom en forandring, 
snakker mye om døden, er mindre glad enn hun eller han 
har pleid å være eller mister interessen for ting de har vært 

KOMPLISERT: – De fleste unge 
tør ikke snakke om selvmords-
tanker. Ungdomstiden er en 
ekstra krevende periode, sier 
Karoline Thorbjørnsen.

Karoline Thorbjørnsen:

opptatt av før, kan det være bra å ta en prat og finne ut 
hvordan hun eller han egentlig har det. 

Karoline Thorbjørnsen kjenner tankene og risikoen 
innenfra. 

– Jeg hadde et selvmords-
forsøk da jeg var 16 år. 

– Snakket du om det? 
– Jeg gikk til BUP, (barne- 

og ungdomspsykiatrisk avde-
ling) men klarte ikke snakke 
om det som var vanskelig. 
Jeg ville fremstå som om jeg 
hadde det fint. Det var først 
senere i voksenpsykiatrien 
med en ny behandler som så 
forbi forsvarsmekanismene 

mine jeg fikk hjelp. Det tok ett år, men så løsnet det. 
– Og så var det over? 
– Nei, selvmordstankene kom tilbake etter en del år, da 

kjente jeg dem igjen med en gang. Jeg klarte å fortelle til 
den psykologen jeg gikk hos. Da jeg sa det høyt til noen, 
gikk ønsket om å dø fortere over. Det tok to måneder, så 
kjente jeg at det ikke var tema lenger. •

Karoline Thorbjørnsens råd: 
Vis at du er der, selv om vedkommende sier at du 
ikke trenger å være til stede. Slutt aldri å spørre, 
og tål å ta imot sinne og aggresjon. Husk at den 
det gjelder ikke er seg selv nå, og kontakt politi 
og legevakt ved fare. I tillegg må man ta vare på 
seg selv som pårørende og innrømme at man ikke 
klarer alt.
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