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Regjeringen vil tilrettelegge for at 
kommunene utarbeider plan/delplan for 
forebygging, tidlig identifisering og 
oppfølging av selvskading og 
selvmordsforsøk, herunder understøtte 
implementering av elektronisk veiledning 
for utvikling av kommunale 
handlingsplaner. 



Hvordan suicidalitet kan forstås  

Suicidalitet må forstås i lys av personens livshistorie og erfaringer, relasjonelle og 
sosiale kontekst

Meningsaspektet – hvilken mening har suicidaliteten for den som erfarer det? Og de 
rundt? 

Fokus på risikofaktorer og diagnoser blir for snevert….



Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading 

https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/


Hvorfor denne malen?

• Mange kommuner ønsker veiledning

• Nasjonalt var behovene for veiledning på utforming av gode 
handlingsplaner de samme



Erfaringer

• Kommunene ønsker gode tiltak, men vi ser likevel mangelfulle planer

• Mange kommuner har planer som er en del av andre planer som psykisk 
helse, rus eller andre.

• Nødvendig at planen er godt forankret politisk i kommunen gjennom et 
kommune/bystyrevedtak

• Viktig med et tydelig mandat



Målgruppe og hensikt

• Kommuner som ønsker å utarbeide en handlingsplan

• Planen skal bidra til forebygging av selvmord og selvskading i et 
folkehelseperspektiv

• Planen bør ha fokus på å videreutvikle samarbeid mellom  faggrupper, sektorer og 
forvaltningsnivå og styrke samhandling mellom disse.

• Samordne de ulike tjenestene som møter mennesker med selvmordsatferd

• Styrke kunnskapsnivået



Planen skal bidra til:

• god faglig forebygging av selvmord og selvskading i et 
folkehelseperspektiv

• styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og 
videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og 
forvaltningsnivåer.



Selvmordsforebygging – ulike nivåer og arenaer 

Universell forebygging – folkehelsearbeid, fremme 
menneskerettigheter, helse og livskvalitet for alle

Selektiv forebygging – tilnærming til utsatte 
og sårbare personer og miljøer

Indikativ forebygging – tilnærming til personer 
som har gjort selvmordsforsøk



SAMMEN FOR FOREBYGGING AV SELVMORD Ingen kan gjøre alt, men alle kan 
gjøre noe (Ressurskart, Helsedir, 2022 )



Ressurskart, Helsedir, 2022



Ressurskart, Helsedir, 2022





Brukerinvolvering/brukermedvirkning

• «Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å 
involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, 
og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg 
til eller ikke. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, 
terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og 
kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at 
brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og 
beslutninger som angår hans eller hennes problem» (Helsedir, 
2017).



Brukerinvolvering og hva de kan bidra til kan bidra 
til:

• Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. 

• Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe 
tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.

• Økt brukerinvolvering på flere nivåer og arenaer

• Økt myndiggjøring av brukerne

• Økt likeverdighet mellom fagfolk og brukere/personer med egenerfaring. Samskaping av 
kunnskap og forståelse

• Økt status erfaringsbasert kunnskap og  brukerkunnskap

➢Bedre og mer relevante og meningsfulle tjenester for brukereBrukerinvol



Er selvmordsforebygging kun et helsetjeneste- anliggende?
Hva kan være gode tiltak i en selvmordsforebyggende kommunal plan?



Nye tiltak og tiltak som må forsterkes 

• Mange kommuner har mange gode selvmordsforebyggende tiltak men som kan 
være lite kjent utover den etaten den er eksisterende i

• Flere tiltak må muligens reaktiveres

• I tillegg kommer nye tiltak fra innspillsseminar, arbeidsgrupper og andre

Professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Arne Holte, sa om 
selvmordsforebygging: «Det overordnede målet for innsatsen for det forebyggende 
arbeidet bør være å foredle landets mentale kapital». → KUNNSKAP



Veiledende materiell for kommunene om forebygging av 
selvskading og selvmord



Veiledende materiell - oppbygning og innhold

Innholdet i 
tjenestetilbudet

Organisering av 
tjenestetilbudet

Forebygging av selvmord 
må skje på flere arenaer 

samtidig 

Fakta om selvskading, 
selvmordsforsøk og sosial 

smitte

Veiviser

trinnvis veiledning

Selvskading og 
selvmordsatferd ikke 

kartlagt 

Veiviser 

Trinnvis veiledning

Selvskading og 
selvmordsatferd kartlagt  

Anbefalingene bygger på nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap, inkl. kunnskap fra 
brukerstudier, kliniske erfaringer og faglig konsensus om best praksis. 

Helsedirektoratet 19

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/selvskading-og-selvmord-veiledende-materiell-for-kommunene-om-forebygging


Takk for meg!



Nettressurser
https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/
Èt samarbeid mellom RVTS Nord, RVTS Midt, RVTS Vest, RVTS Øst, RVTS Sør og 
Helsedirektoratet

Selvmordsforebygging er et samfunnsansvar

https://www.regjeringen.no/contentassets/ef9cc6bd2e0842bf9ac722459503f44c/regjeringe
ns-handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-2025.pdf
Ingen å miste

https://www.regjeringen.no/contentassets/ef9cc6bd2e0842bf9ac722459503f44c/handlingsp
lan-mot-selvmord_vedlegg.pdf

Handlingsplan Hitra

Mange kommuner mangler rutiner og planer for sitt selvmordsforebyggende arbeid

https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ef9cc6bd2e0842bf9ac722459503f44c/regjeringens-handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-2025.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ef9cc6bd2e0842bf9ac722459503f44c/handlingsplan-mot-selvmord_vedlegg.pdf
https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2021/12/Horingsutkast-Handlingsplan-for-selvmordsforebygging-Hitra-2022-2025.pdf

