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Sammendrag 

Dette prosjektet er del av praksis i samfunnspsykologi, profesjonsutdanning i psykologi, UiB, 

i samarbeid med RVTS Vest. Med hensyn til selvmord er eldre en spesielt sårbar gruppe. Det 

er imidlertid i stor grad ukjent hva som finnes av kompetanse om temaet blant de som jobber i 

tjenester rettet mot eldre. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge hva ansatte i hjemme-

baserte tjenester opplever at de har av kunnskap og ferdigheter om selvmord hos eldre, og hva 

de eventuelt føler at de mangler. Videre er det undersøkt hva informantenes holdninger til 

temaet er, i hvilken grad de oppfatter det som satt i fokus på arbeidsplassen sin, samt hvordan 

de i sammenheng med temaet opplever sin rolle som pleiere. Funn fra prosjektet vil bidra til 

videreutvikling av kunnskapen på feltet og være en støtte i RVTS Vest sitt arbeid. 

Oppsummert viser resultatene at informantene opplever selvmord hos eldre som lite 

satt i fokus på sin arbeidsplass. Angående holdninger stemmer resultatene av undersøkelsen 

overens med forskningslitteraturen på feltet. Informantene ga uttrykk for å ha forståelse og 

respekt for at eldre personer kan velge å ta sitt eget liv, samtidig som det var enighet om 

viktigheten av og plikten til å hjelpe selvmordsutsatte. Informantene ga inntrykk av å ha gode 

mellommenneskelige evner og i kraft av dette å ha en forståelse av en del forhold rundt 

tematikken, men samtidig å ha lite formell kunnskap om fenomenet. Det samme gjaldt 

ferdigheter, der inntrykket var at informantene i situasjoner der de står overfor 

selvmordsrisiko belager seg på yrkeserfaring og personlig relasjon til den individuelle 

brukeren for å foreta vurderinger. Informantene opplever sin rolle som pleiere som brukernær 

og viktig, men beskriver at de i dagens realitet i liten grad har noen påvirkningskraft eller 

stemme overfor systemet de jobber i. 

 

Bergen, november 2015 

Ingeborg	  H.	  Bjørnhaug	   	   Ingvild	  Lyhmann	   	   Sarah	  Sabir	  
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Bakgrunn 

Verdens Helseorganisasjon opererer med en bred definisjon av helse som inkluderer 

tilstedeværelsen av fysisk, mental og sosial velferd så vel som fraværet av sykdom eller 

skrøpelighet (WHO, 1948). I dag ser man på helse som resultat av samspill mellom 

individuelle og samfunnsmessige risiko- og beskyttelsesfaktorer (Folkehelseinstituttet, 2011). 

Samfunnsforhold er med andre ord avgjørende for et individs helse, noe som understreker 

viktigheten av helsefremmende og forebyggende arbeid på samfunnsnivå (Schjødt, Hoel & 

Onsøien, 2012).  

Dette er fundamentet for samfunnspsykologien, som “handler om samfunnets 

innvirkning på vår psyke, vår helse og vårt velvære, og på hvilken måte vi kan påvirke og 

legge til rette for et best mulig liv, både for enkeltindividet og for lokalsamfunnet“ (Schjødt & 

Skutle, 2013, s. 413). I det samfunnspsykologiske perspektivet er fokus på systemnivå: på 

samfunnsstrukturer, helsefremming og forebygging snarere enn behandling av sykdom og 

tiltak rettet mot enkeltindivider (Schjødt & Skutle, 2013). 

Et eksempel på samfunnspsykologisk arbeid er det som utføres av de fem regionale 

ressurssentrene for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Ved RVTS 

tilbys spisskompetanse på områdene traumer og traumatisk stress, vold og seksuelle overgrep, 

selvmordsforebygging, flyktninghelse og tvungen migrasjon. Arbeidet som gjøres her går på 

tvers av etater og sektorer, og har som mål å forbedre praksis gjennom å formidle kunnskap, 

bistå med utvikling av ferdigheter og bidra til refleksjon rundt holdninger hos relevante 

fagpersoner og yrkesgrupper. RVTS tilbyr faste eller tilpassede opplæringsprogram, rådgiving 

i enkeltsaker, veiledning i grupper, møteplasser for fagutveksling og nettressurser rettet mot 

yrkesgrupper som er i kontakt med disse problemstillingene.  

På verdensbasis øker selvmordshyppigheten med økende alder, noe som gjør 

aldersgruppen over 75 år til den mest selvmordsutsatte (Kjølseth, 2014). I Norge gjør mellom 
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400 og 500 personer over 65 år selvmordsforsøk hvert år (Kjølseth, 2014). Antallet dødsfall 

som følge av selvmordsforsøk i denne aldersgruppen har de siste årene ligget mellom 75 og 

100 i året (Statistics Norway, 2014, hentet fra Kjølseth, 2014). Minayo og Cavalcante (2015) 

angir at i den generelle befolkningen dør 1 av 25 av de som forsøker å ta selvmord. Blant 

yngre dør 1 av 100-200 personer som gjør selvmordsforsøk, mens det tilsvarende tallet for 

eldre er så høyt som 1 av 4 (Minayo & Cavalcante, 2015). Dette tilsier at selvmordsforsøk 

svært mye oftere vil lede til døden hos eldre enn hos unge selvmordskandidater.  

Eldre fremstår dermed som en spesielt sårbar gruppe når det gjelder selvmord. 

Samtidig er eldre en gruppe av befolkningen som i stor grad glemmes eller utelates når 

politiske strategier legges og handlingsplaner vedtas (Kjølseth, 2015; Sandmoe & Skraastad, 

2013). Eksempelvis ble ikke eldre som gruppe nevnt spesifikt i Nasjonale retningslinjer for 

forebygging av selvmord i psykisk helsevern (Helsedirektoratet, 2008), og tiltak rettet mot 

eldre tildeles lite oppmerksomhet i Helsedirektoratets Handlingsplan for forebygging av 

selvmord og selvskading fra 2014. Det er med andre ord en tydelig diskrepans mellom 

problemets omfang og oppmerksomheten som rettes mot det (Kjølseth, 2015), noe som i 

høyeste grad gjør det til en samfunnspsykologisk problemstilling.  

Skjevhet eller urettferdighet i fordeling av goder er i kjernen av samfunnspsykologien. 

Nedprioriteringen av eldre og eldres psykiske helse kan forstås i lys av begrepet alderisme, 

lansert av psykiateren og gerontologen Robert Butler (Butler, 1969). Alderisme betegner 

“fordommer og diskriminerende holdninger overfor eldre mennesker på basis av deres alder” 

(Daatland, 2008, s. 14). Dette innebærer at eldre kategoriseres på bakgrunn av synlige og 

åpenbare kjennetegn på alderdom, og kun oppfattes som representanter for denne gruppen og 

ikke lenger blir ansett som individer. I kontrast til yngre blir eldre som gruppe ansett som lite 

produktive og selvstendige, og ikke reelle bidragsytere i samfunnet. I avisene omtales hyppig 

de problemene det norske samfunnet står overfor når den såkalte eldrebølgen slår inn over 
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landet, og hvordan kostnadene i forbindelse med dette skal håndteres (Daatland, 2008; 

Kjølseth, 2014). Slike formuleringer kan bidra til å forsterke alderisme og slik ytterligere 

redusere verdien til eldre som gruppe. Videre kan det påvirke hvordan de eldre oppfatter seg 

selv og sin verdi, samt hvordan de blir møtt av helsepersonell. 

Mål med prosjektet 

Til tross for aktualiteten av temaet selvmord hos eldre er det i stor grad ukjent hvor 

mye kompetanse som finnes på feltet blant de som jobber i tjenester rettet mot denne 

aldersgruppen. Erfaringer gjort av RVTS indikerer at temaet selvmord hos eldre 

sammenlignet med selvmord i andre aldersgrupper vekker betydelig mindre engasjement 

blant fagfolk. Kursholdere fra RVTS opplever at det er vanlig at seminarer og lignende med 

fokus på selvmord hos den eldre befolkningen oppnår påfallende mindre oppmøte enn når 

man holder tilsvarende kurs vinklet mot selvmord hos yngre personer. Dette har ledet til at 

man hos RVTS har ønsket en kartlegging av holdninger, kunnskaper og ferdigheter knyttet til 

selvmord hos eldre blant personer som jobber med eldre brukere. Eventuelle mangler eller 

savn med hensyn til dette vil være relevant for RVTS å kjenne til, da dette i så tilfelle kan 

adresseres i form av ulike kompetansehevende tiltak.  

RVTS Vest, som dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, har 

derfor videreformidlet dette behovet til Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) 

i forbindelse med psykologstudentenes samfunnspsykologiske praksis på 10. semester. Denne 

rapporten er et resultat av dette samarbeidet.  

Metode 

RVTS Vest har kontaktet hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune som så har 

bistått med å rekruttere informanter til undersøkelsen. Prosjektet og utformingen av rapporten 

er utført av psykologstudenter ved UiB. Kartleggingen har tatt form av to 

fokusgruppeintervjuer med fem og seks informanter. Fokusgruppeintervju er en kvalitativ 
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forskningsmetode hvor flere personer intervjues på samme tid (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvalitative metoder er å foretrekke når man ønsker å undersøke prosesser og årsaksforhold 

ved fenomen gjennom å se på intervjupersoners forståelse av og erfaring med det som 

studeres. Samtalen i et fokusgruppeintervju skal helst ta mest mulig form som en diskusjon 

mellom informantene snarere enn et intervju, hvor intervjuerens funksjon er å lede samtalen 

og fasilitere diskusjon og meningsytring. Metoden åpner for at også uforutsette perspektiver 

kan bringes inn i intervjuet av informantene, og dynamikken mellom gruppens deltagere 

påvirker de funn som utledes fra intervjuet. Slike intervju er egnet til å hente ut opplysninger 

om gruppers synspunkt, meninger og underliggende holdninger (ibid). 

Undersøkelsen ble gjennomført i tråd med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

(NSD) sine retningslinjer for ikke-meldepliktige prosjekter (NSD, 2015). Dette innebar at 

informasjon fra intervjuene ble notert og anonymisert fortløpende. Ingen 

personidentifiserende data ble registrert, men noen demografiske opplysninger (kjønn, alder, 

utdanningsbakgrunn, nåværende stilling og arbeidserfaring) ble innhentet for å kunne si noe 

om gruppens sammensetning. Gruppene bestod av totalt elleve informanter i aldersgruppen 20 

til 55 år. Majoriteten av informantene var kvinner, hadde sykepleierutdanning og minimum 

fire års arbeidserfaring i hjemmetjenesten. 

Intervjuene ble basert på en intervjuguide utviklet i forbindelse med prosjektet. 

Intervjuguiden var semistrukturert, slik at ulike tema var angitt og ble gjennomgått mens 

rekkefølge og formulering av de enkelte spørsmål ble tilpasset intervjusettingen underveis i 

gjennomføringen av intervjuene. Spørsmålene var utformet med sikte på å undersøke 

informantenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til selvmord hos eldre. Andre 

mål var å undersøke hvorvidt informantene oppfatter dette temaet som å være i fokus på sin 

arbeidsplass, hva de selv opplever at de savner av kunnskaper eller ferdigheter i forbindelse 

med selvmord hos eldre, samt hvordan de som fagpersoner opplever sin egen rolle i denne 
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sammenhengen. Ved bearbeiding av dataene ble det naturlig å organisere resultatene under 

følgende overskrifter: 

Fokus: opplever informantene temaet selvmord hos eldre som aktualisert på sin arbeidsplass? 

Holdninger: hva tenker informantene rundt selvmord som en måte å ende livet for en eldre 

person?  

Kunnskaper og ferdigheter: hva kan informantene om selvmord hos eldre, og hva savner de 

å kunne? 

Rolle: hvordan opplever informantene sin rolle som pleiere i forbindelse med temaet 

selvmord hos eldre?  

Resultater 

1. Fokus 

På spørsmål om de opplever at selvmord hos eldre er i fokus på deres arbeidsplass 

svarte alle informantene nei. Det kom frem at temaet selvmord hos eldre ikke oppleves som 

generelt rettet oppmerksomhet mot, men bare kommer opp som samtaleemne når det er 

aktuelle saker på gang. Kun et par informanter hadde fått kursing om selvmordsproblematikk.  

Informantene reflekterte rundt mulige årsaker som kunne forklare manglende 

oppmerksomhet rundt temaet. Generelt opplever de at personer over 75 år ikke er en prioritert 

gruppe i systemet, selv ikke i psykiatritjenesten. Noen informanter ytret seg om at én grunn til 

at det er lite fokus på dette er at det ikke er så vanlig, at selvmord stort sett er en 

problemstilling når man jobber med yngre brukere. Dette synet ble imidlertid noe moderert, 

og flere av informantene påpekte at det sannsynligvis er store mørketall. Alle informantene 

fortalte at det var svært vanlig å høre at de eldre brukerne var “trøtte av livet”. I tillegg hadde 

en del av informantene erfaring med brukere som hyppig kom med såkalte tomme trusler om 

selvmord.  
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Noen nevnte også at en annen grunn til lite fokus på selvmord hos eldre kan være at de 

ansatte rett og slett har for lite kompetanse i forhold til denne problemstillingen. En informant 

fortalte om at hun tidligere hadde jobbet med en psykiatrisk sykepleier som hadde gode 

kunnskaper om selvmord hos eldre og var spesielt opptatt av å rette fokus mot dette. 

Informanten fortalte at denne personen gjorde at alle rundt henne også ble og følte seg mer 

kompetente i forhold til denne problemstillingen. Dette hadde gjort at de visste hvordan å 

takle situasjoner der de fikk mistanke om selvmordstanker eller -planer, som hva de skulle 

spørre om, hvordan de kunne håndtere svarene de fikk, og så videre. Informanten beskrev 

hvordan selvmordsfare hadde vært noe de alle på arbeidsplassen aktivt forholdt seg til mens 

de jobbet med denne personen, men også hvordan det uten en slik ressursperson igjen 

forsvant ut av fokus. 

2. Holdninger 

Gjennomgående blant informantene var en grunnleggende forståelse for hvordan 

enkelte kan velge selvmord som en løsning når lidelse gjør at livet ikke lenger føles verdt å 

leve. Flere informanter hadde personlige erfaringer med brukere som av ulike grunner bar 

preg av stor håpløshet og manglende fremtidsoptimisme. Informantene var opptatt av 

selvbestemmelse, å kunne velge seg vekk fra et liv fylt av håpløshet eller smerter. Spesielt var 

de opptatt av fremtidsutsikter, av årsakene til dødsønsket hos de eldre brukerne. Særlig trakk 

de frem psykisk eller fysisk lidelse uten utsikter til bedring, eksempelvis kroniske eller 

progredierende lidelser, smertetilstander, varige funksjonstap og ensomhet, uavhengig av 

vedkommendes alder.  

Samtidig var informantene tydelige på sin plikt til å prøve å forhindre at brukere tar 

selvmord, og at de alltid vil gjøre sitt beste for å stoppe en slik prosess (“vil alltid jobbe mot 

det, uansett”). En ung informant poengterte her at heller enn å skulle prøve å forhindre 
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selvmord er det deres oppgave å hjelpe brukerne til å få det bedre, å få det bra nok til å ville 

leve. 

Enkelte informanter trakk også frem hvordan selvmord, uansett alder, er svært tragisk, 

meningsløst og et tap for samfunnet (“selvmord er selvmord!”). Fra dette fremkom det også 

refleksjoner om hvorfor man i samfunnet ikke er opptatt av temaet selvmord hos eldre. Hva 

forteller det om samfunnet at det ikke er et fokus på den eldre befolkningen generelt? 

Holdningen om selvmord som like tragisk uavhengig av alder ble noe moderert da 

informantene ble bedt om å gjøre en sammenligning av en eldre versus en yngre persons 

selvmord. Informantene beskrev hvordan det kanskje kunne være lettere å akseptere en eldre 

persons valg, begrunnet både med forholdet mellom levd liv og hva man fortsatt har foran 

seg, så vel som hva dette vil ha å si for hvilket grunnlag man har for å ta en beslutning om at 

man har levd lenge nok. En eldre person vil til forskjell fra en ung ha samlet erfaring med 

livets opp- og nedturer, og kan dermed forventes å ha tatt en mer reflektert beslutning, ble det 

påpekt. Enkelte trakk også frem at situasjonen kanskje er verre for pårørende av unge enn av 

eldre personer. 

3. Kunnskaper og ferdigheter 

3.1 Om forekomst av selvmord hos eldre. På spørsmål om forekomst av selvmord 

hos eldre svarte informantene at de mener det er sjeldent. Samtidig tenkte flere at det kan 

være hyppigere enn de selv har inntrykk av, og hadde antagelser om mørketall. Flere nevnte 

også at selvmord og selvmordsforsøk hos eldre ofte kan ta form av passive eller langsomme 

selvmord, eksempelvis en avgjørelse om å slutte å spise. Dette kan gjøre det vanskeligere for 

de som arbeider i hjemmetjenesten å vite om det er et selvmordsforsøk det er snakk om. Noen 

informanter poengterte at deres opplevelse av forekomst kan farges av det at de ikke alltid får 

kunnskap om dødsårsak når en bruker faller fra, og at dette kan gjøre det vanskeligere å vite 

om det har skjedd et selvmord.  
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3.2 Spesifikke risikofaktorer for selvmord hos eldre. Med hensyn til risikofaktorer 

for selvmordsforsøk hos eldre hadde informantene mange meninger om hva som kunne bidra 

til dette. De ulike faktorene som ble nevnt ble i bearbeidelsen av data naturlig å gruppere i 

følgende kategorier: et somatisk perspektiv, et psykologisk perspektiv og et 

samfunnspsykologisk perspektiv. 

3.2.1 Somatisk perspektiv. Informantene hadde mange tanker om hvordan somatiske 

lidelser kan være en risikofaktor for selvmord ved å gi eldre personer grunnlag for å ønske å 

ta livet sitt. De trakk spesielt frem kroniske sykdommer, uhelbredelige smertetilstander og 

andre lidelser som leder til varige tap av funksjoner. Det ikke lenger å kunne gjøre det man 

ønsker, og på grunn av funksjonsmessige begrensninger ha reduserte muligheter til å finne 

nye meningsfulle aktiviteter, ble trukket frem som viktige faktorer. Generelt var informantene 

opptatt av tilstander hvor man på ulike måter har mye vondt og hvor utsiktene til bedring er 

dårlige.  

3.2.2 Psykologisk perspektiv. Informantene trakk også frem mange risikofaktorer 

knyttet til psykisk helse. Et viktig poeng mente de var ulike former for tapsopplevelser, 

spesielt knyttet til helse og funksjon, personer og relasjoner, mening og livsgnist. Også tap av 

fellesskap, jobb, rolle og identitet ble nevnt av noen. Flere nevnte hvordan helt like dager kan 

oppleves meningsløse, og det ble i forlengelse av dette referert til hvor synd det er at 

hjemmesykepleien har så dårlig tid. Rett og slett å “miste livsgnisten” ble også nevnt som noe 

informantene opplever at enkelte eldre gir uttrykk for og som kan vekke deres bekymring om 

selvmordstanker hos brukerne. Tap av muligheter til å kunne gjøre tingene som en gang ga 

glede ble nevnt som en viktig faktor i dette.  

Ensomhet var et begrep som stadig ble nevnt av informantene, og depressive 

symptomer ble ansett som et faresignal i forbindelse med selvmordsrisiko. Informantene 

beskrev hvordan mange eldre kan oppleve at andre - både pårørende og pleiere - ikke har tid 
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til dem. De pårørende er gjerne slitne, noe de eldre merker, og mange eldre strever derfor med 

en følelse av å være en byrde eller belastning for alle rundt seg. Det ble også nevnt av en 

informant at noen brukere har pårørende som er uinvolverte, vanskelige eller rett og slett 

skadelige for den eldre (eksempelvis pårørende som stjeler fra eller utnytter sine gamle 

foreldre). Mangelen på reelt fremtidshåp med tanke på forbedring av sin situasjon ble av 

informantene trukket frem som avgjørende for de psykologiske faktorenes innvirkning på 

selvmordsrisiko.  

3.2.3 Samfunnspsykologisk perspektiv. Informantene var også opptatt av måten 

samfunnet ser på eldre som gruppe og hvordan dette kan påvirke de eldre selv. Informantene 

fortalte at de i sitt arbeide har erfart at omsorg til eldre i økende grad blir nedprioritert, blant 

annet ved nedskjæring i bevilgninger. De så for seg at opplevelsen av dette, samt den 

generelle omtalen av aldring som negativt og eldre som økonomisk byrde for samfunnet og 

“på vei ut av systemet uansett”, kan bidra til negativt selvbilde hos de eldre. Hvordan dette 

eventuelt kan virke inn på tanker om å ta sitt eget liv kom ikke klart frem i informantenes 

svar, men de trakk frem dette som faktorer som kan øke depresjon, som informantene 

tidligere nevnte som en risikofaktor for selvmord. 

3.3 Beskyttende faktorer og generell forebygging. Informantene nevnte ingen 

konkrete eksempler på spesifikke beskyttende faktorer med hensyn til selvmordsfare, men 

hadde flere refleksjoner rundt forebygging. De beskrev at de opplever at de i noen grad jobber 

forebyggende. Et eksempel på tiltak i forbindelse med dette er rutiner for administrering og 

innlåsing av medikamenter hos de brukerne der hjemmetjenesten har overtatt ansvaret for 

medisinering. Samtidig forklarte informantene at de er oppmerksomme på at det er lett for 

brukerne å omgå disse rutinene om de virkelig vil det, for eksempel ved å samle opp tabletter 

eller oppsøke flere leger for å få skrevet ut mer medikamenter.  
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Et annet tiltak som ble nevnt er at det i kommunene for tiden rettes stor 

oppmerksomhet mot ernæring hos personer som mottar hjemmetjenester. Dette kan gi tilgang 

til utvidede rettigheter eller tiltak og i forlengelse av dette bidra til å motvirke passive 

selvmord i form av næringsvegring. Informantene beskriver likevel dette delvis som noe 

negativt, da de opplever at mer ressurser og oppmerksomhet rettet mot ernæring i for stor grad 

kan bli prioritert på bekostning av psykologiske faktorer.  

Noen informanter trakk frem at besøk av hjemmetjenesten i seg selv kan virke 

forebyggende mot selvmord. Slike besøk innebærer ofte hjelp til å tilrettelegge brukernes 

hverdag ved at pleierne hjelper dem opp om morgenen, tilbyr struktur i hverdagen, og kan 

motivere for aktiviteter i og utenfor hjemmet. Dette kan for mange redusere ensomhet og 

depresjon. Noen informanter fremhevet hvordan mange gjerne prøver å være positive eller 

spøke litt i møte med brukere for å løfte stemningen, men legger til at dette avhenger av at 

man kjenner vedkommende bruker godt. 

Informantene nevnte flere ganger at rammebetingelsene i møte med brukerne oppleves 

som for snevre og slik setter begrensinger for forebyggende tiltak. Noen sa at en samtale i 

enkelte tilfeller kan være nok til å stoppe en negativ utvikling, og at slike små tiltak kanskje er 

særlig effektfulle når man har å gjøre med eldre personer. Tidsrammene gjør imidlertid at 

informantene opplever at de ikke har mulighet til gå inn i de eldres opplevelser og spørre om 

hvordan de har det. Dette gjør at pleierne ofte velger å unngå å spørre i frykt for å “åpne 

døren” til noe de ikke har tid til å følge opp. Informantene trakk frem at de opplever at de ikke 

har rom for å bruke sine egne kunnskaper om hva som gir god psykisk helse, som å se 

individet som helhet, vise empati, og være genuin, på grunn av tidspress. Noen foreslo at det 

burde eksistere et stående tilbud om støttesamtaler ved behov for alle eldre. 

Flere slike konkrete forebyggende tiltak ble foreslått. Flere nevnte lavterskeltilbud for 

eldre - men da med forutsetning om at hjelpen kommer til dem, da det ofte er vanskelig for 
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eldre å oppsøke hjelp selv på grunn av dårlig helse. Man kan ikke regne med at de tar kontakt 

selv, slik mange nåværende tilbud forutsetter. Andre nevnte at informasjon til pårørende om 

depresjon hos eldre hadde vært nyttig. Noen presiserte at pårørende også kanskje burde få 

tydeligere beskjed om at ikke det er sånn at alt har ordnet seg bare fordi man har fått 

hjemmehjelp. Flere lot til å ha opplevelser med pårørende som antok at de ikke lenger trengte 

å følge opp de eldre så fort disse fikk tilbud om hjemmetjenester. En informant foreslo også at 

det burde tilbys informasjon til de eldre selv om psykisk helse og selvmord, noe de andre sa 

seg enige i. Videre foreslo noen at det burde være tilbud om grupper hvor eldre kan møtes, 

hvor de kan lære seg å snakke om følelser, møte andre på sin egen alder som også sliter og 

gjerne vil profittere på å være med andre i samme situasjon som tar det bedre enn dem selv. 

3.4 Konkrete tiltak ved mistanke om selvmordsfare. Informantene kunne beskrive 

en rekke ulike tiltak de kan sette i gang ved mistanke om selvmordsfare. På spørsmål om hva 

som ville vekke slik mistanke svarte de at typiske tegn ville være direkte utsagn om å ville 

ende livet, mye gråt, følelsesmessig flathet eller om brukeren gradvis endrer væremåte. I slike 

tilfeller vil de drøfte saken med kolleger som også kjenner brukeren og ta det opp i muntlig 

rapport slik at andre pleiere også har fått informasjon om mistanken. De vil forsøke å 

overvåke utviklingen av tilstanden, eksempelvis ved å sørge for å sette opp ekstra tilsyn hos 

brukeren i den aktuelle perioden. Noen informanter opplevde å kunne støtte seg på 

psykiatritjenesten for råd og innspill. Å kontakte pårørende ble også nevnt, og noen 

understreket da viktigheten av å kjenne brukerens forhold til sine pårørende.  

Et konkret tiltak som ble nevnt var å skrive kontrakt med brukeren om ikke å ta livet 

sitt i løpet av en forhåndsavtalt periode. Dette tiltaket opplevdes som effektivt av informanten 

som nevnte det, men det lot til at få andre hadde kjennskap til dette eller andre konkrete tiltak. 

En person tematiserte at det kanskje er mange som føler at de ikke vet hva de skal si i en 
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samtale med en bruker i en vanskelig situasjon, og ”heller ikke vet at man også kan si at ‘nå 

vet jeg ikke helt hva jeg skal si’”.  

Informantene svarte svært variert på spørsmål om hvorvidt de ville spurt en bruker 

direkte om tanker eller planer om selvmord som et tiltak ved mistanke om selvmordsfare. 

Selv om informantene var enige om at det gikk an å snakke om temaet hadde de ulike 

meninger om fremgangsmåten. De som hadde hatt kurs om selvmord mente man bør spørre 

direkte. Andre trakk spesielt frem erfaring som viktig, og noen fremhevet at en burde kjenne 

brukeren godt slik at en kunne tilpasse fremgangsmåten etter brukerens personlighet (for 

eksempel å “pakke det litt inn”). Noen mente at “spør man direkte så får man jo svar”, mens 

andre var usikre på om brukerne i det hele tatt ville ha åpnet seg for dem dersom de hadde 

stilt dem spørsmål rundt temaet selvmord. Det var imidlertid bred enighet om at man må ha 

tid til å følge opp personen dersom man åpner for en samtale om dette temaet, og videre at 

man må vite hvordan å håndtere det som kommer opp i samtalen. Mangler man tiden eller 

selvtilliten når det kommer til dette, vil man mest sannsynlig unngå hele situasjonen, mente 

de. Dette ga informantene inntrykk av at nok kunne være relativt vanlig å gjøre blant pleiere. 

Informantene hadde også kjennskap til en rekke tjenester som de kan kontakte ved mer 

akutt selvmordsfare hos eldre brukere. Avhengig av tidspunkt og alvorlighetsgrad av trussel 

kontakter de fastlege eller legevakt. Informantene beskrev imidlertid at terskelen for dette er 

relativt høy. Opplevelsen er at slike tiltak som regel ikke nytter, at legene de er i kontakt med 

ofte er lite forståelsesfulle, og at pleieren ved å ta slike skritt i tillegg risikerer tillitsforholdet 

til brukeren. Det ble flere ganger trukket frem at pleiernes manglende muligheter for å bruke 

tvang kunne vanskeliggjøre inngripen i de tilfellene der brukeren selv ikke ønsket hjelp. 

3.5 Opplevelse av egne kunnskaper og ferdigheter knyttet til selvmord blant 

eldre. Med hensyn til opplevd eget ferdighetsnivå vedrørende å fange opp og gripe inn ved 

mistanke om selvmordsfare var det noe uklart hva informantene egentlig følte om dette. De 
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understreket at de syntes det kunne være utfordrende, og at det ofte innebar vanskelige 

avveininger. Enkelte var svært opptatt av erfaring i yrket. Mest opptatte var de av å kjenne 

den aktuelle brukeren godt, å ha en tillitsfull relasjon med vedkommende og basert på dette å 

kunne vite hva som er avvikende adferd for den enkelte person. De mente at de er flinke til å 

fange opp brukerne som de har hatt over lengre tid. 

3.6 Hva savner de av kunnskap og ferdigheter? På spørsmål om hva de savner av 

kunnskaper eller ferdigheter knyttet til selvmord hos eldre kom informantene med flere 

innspill. Noen savnet en oppfriskning av det de hadde lært om psykisk helse og selvmord på 

studiene sine. Flere nevnte at de skulle ønske temaet selvmord blant eldre var mindre 

tabubelagt. De beskrev dette som et ”ikke-tema”, som ikke blir viet tilstrekkelig 

oppmerksomhet i møte med brukere fordi pleierne selv er usikre på hva de skal si og føler at 

de mangler verktøy for å håndtere den videre samtalen omkring problematikken. I slike 

situasjoner vil mange heller prøve å dysse ned det vanskelige i møte med brukeren. Samtidig 

beskrev informantene hvordan det kunne være en belastning for dem å høre så mye trist, og 

føle at de ikke egentlig kan gjøre noe med det. 

Mange delte en opplevelse av å trenge mer spesifikke teknikker, å lære praktiske tiltak 

og få informasjon om hva konkret å gjøre i visse typer situasjoner. Mange uttrykte et ønske 

om kunnskap om hva en skal gjøre i tvilstilfeller, og at det kunne være nyttig å få mer hjelp til 

vurdering ved mistanke om selvmordsrisiko. Det ble fremhevet at det brukeren sier må få 

konsekvenser, og at informantene savner bedre ferdigheter til å kunne følge opp det en bruker 

sier når det blir gitt uttrykk for selvmordstanker. Det å skrive kontrakt ble trukket frem som 

eksempel på et godt verktøy som kan hjelpe i slike tilfeller, men som få kjente til. En person 

med ekstra kursing fremhevet at dersom det ikke hadde vært for ekstra opplæring, hadde hun 

oftere vært i tvil om hva hun skulle gjøre. 
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Det ble også uttrykt ønske om at selvmord hos eldre blir satt i fokus på arbeidsplassen. 

Noen foreslo gjennomføring av faste fokusgrupper hvor man setter av tid til å snakke om det, 

for å opprette et sted man kan dele erfaringer. De så for seg dette også ville ha hjulpet til å 

rette oppmerksomhet mot tematikken. I forlengelse av dette kom en rekke refleksjoner rundt 

faktorer på samfunnsnivå frem. Det ble nevnt at mer mediefokus rundt depresjon hos eldre 

kunne bidratt til å gjøre det til et større politisk tema og slik utløst større bevilgninger til 

eldreomsorgen. Videre tenkte de seg at dette på sikt vil kunne lede til holdningsendringer 

blant folk.  

4. Betraktninger om egen rolle 

Informantene beskrev at de har en observerende funksjon overfor brukerne (“det er vi 

som er nærmest pasienten”). Ved selvmordstanker eller -forsøk opplever de at de kan løse den 

konkrete situasjonen, men at de ikke de får utrettet noe på sikt. Informantene fortalte at de 

bakenforliggende årsakene til selvmordstankene sjelden adresseres, og at de forskjellige 

tjenestene rundt brukeren er lite samkjørte. Selv når ressurskrevende prosesser igangsettes er 

det ofte til ingen nytte fordi det ikke følges opp i systemet. Informantene beskrev en følelse av 

å ha lite påvirkningskraft og at deres stemme ikke blir hørt til tross for at de er tett på 

brukerne (“vi blir ikke hørt vi som går der”). 

Informantene hadde videre mange betraktninger rundt hvordan systemet er bygget opp 

rundt et skille mellom det somatiske og det psykiske. Dette gjenspeiles sjelden i virkeligheten, 

men har avgjørende betydning for hva slags helsehjelp man mottar. Informantene opplever at 

somatikken prioriteres, og at kravene som må oppfylles for å få psykologisk hjelp er for 

strenge. For å få hjelp må man ha en diagnose – “det er ikke nok å være ensom”. Et generelt 

inntrykk informantene sitter med er at medikamenter dominerer som løsning på problemer, på 

bekostning av tiltak på psykososialt nivå.  
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Informantene uttrykte at de synes det er synd at de ikke får brukt det de har lært i 

utdanningen sin med tanke på omsorg, empati og å se mennesket som helhet. Til dette er 

betingelsene de jobber under for begrensende. De beskrev at de for å gjøre hva de selv kan 

akseptere som en forsvarlig utført jobb ofte må strekke seg utenfor sin egen 

stillingsbeskrivelse og rammer, og utfører mye “gratisarbeid”. Informantene fortalte at de 

gjerne gjør mer enn de skal og kan gjøre ekstraoppgaver for velvære for den eldre (“vi tar oss 

noen kunstneriske friheter”), men at dette oppleves som å tøye strikken og risikere 

reprimander. Informantene uttrykte frustrasjon over begrepet “nødvendig helsehjelp”, som de 

mener blir for snevert definert i dagens helsesystem. Dette er videre noe de opplever at er blitt 

stadig verre med årene, og at tidspresset nå oppleves så dominerende at det føles som om de 

jobber på akkord.  

Diskusjon 

Som nevnt innledningsvis gir bruk av kvalitativ metode tilgang på informasjon om 

personers opplevelse og forståelse av fenomen. Til gjengjeld er metoden svært 

ressurskrevende, noe som leder til at man får et lavere antall informanter. I kombinasjon med 

at metoden er lite strukturert mister man dermed muligheten til å gjøre statistiske analyser og 

generalisere funnene til større populasjoner. Disse betingelsene gjør at konklusjoner må 

trekkes med forsiktighet, men metoden er for denne undersøkelsens formål egnet.  

Et fokusgruppeintervju vil påvirkes av hvordan interaksjonen mellom informantene 

utspiller seg (Malterud, 2002). Dette er avhengig av en rekke faktorer, som hvor godt 

informantene kjenner hverandre, deres grad av enighet rundt temaet under diskusjon, villighet 

til å dele av sine tanker og erfaringer, informantenes personligheter (for eksempel om enkelte 

er spesielt dominerende eller stillferdige), og så videre. Elleve informanter er et relativt lite 

utvalg, men metodens art tatt i betraktning nok til å kunne antas å si noe om fenomenet som 

undersøkes.  
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For å følge NSD sine retningslinjer for ikke-meldepliktige prosjekter ble det ikke gjort 

opptak av intervjuene for senere transkripsjon, og det var derfor ikke mulig å ta i bruk en 

formell metode for analyse av datamaterialet. Imidlertid ble det under intervjuene tatt tre 

separate sett med notater, som senere ble sammenlignet og sammenfattet. Denne prosessen 

avdekket stor grad av enighet og felles forståelse av resultatene.  

Funnene fra undersøkelsen stemmer overens med forskningslitteraturen på feltet samt 

erfaringene gjort av kursholdere ved RVTS når det gjelder holdninger til selvmord hos eldre. 

Oppsummert viste resultatene av denne undersøkelsen at informantene opplevde temaet 

selvmord hos eldre som lite satt i fokus på sine arbeidsplasser. På tvers av gruppene hadde 

informantene relativt like holdninger til selvmord hos eldre. Det var enighet om viktigheten 

av og plikten til å hjelpe den selvmordsutsatte, samtidig som de kunne ha forståelse og respekt 

for en eldre persons valg om å ta sitt eget liv. En slik forståelsesfull holdning hos 

helsepersonell stemmer overens med tidligere forskning på temaet (Kjølseth, 2014). Selv om 

denne holdningen er fundert på medmenneskelighet og gode intensjoner, viser den seg i 

praksis å kunne medføre et redusert fokus på forebygging.  

Med tanke på kunnskaper om selvmord hos eldre ga informantene inntrykk av å ha 

gode mellommenneskelige evner og i kraft av dette å ha forståelse av en del forhold rundt 

tematikken, men å ha lite formell kunnskap om fenomenet. Blant informantene var det ingen 

reell konsensus rundt forekomst av selvmord hos eldre, og selv om de viste kjennskap til en 

del risikofaktorer sentrerte dette seg rundt relativt intuitivt utledbare faktorer slik som 

tapsopplevelser, funksjonsutfall, ensomhet og depresjon. Mer komplekse kjente risikofaktorer 

slik som barndomstraumer (Sachs-Ericsson, Rushing, Stanley & Sheffler, 2015), tidligere 

selvmordsforsøk (Herrestad & Larsen, 2012) og angst (Wærn, 2011) ble ikke nevnt av noen 

av informantene under samtalen. Beskyttende faktorer for selvmord lot det til at de hadde lite 
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kjennskap til, men med tanke på forebygging hadde informantene en rekke forslag til tiltak på 

ulike nivå.  

Med hensyn til ferdigheter var det generelle inntrykket at informantene i situasjoner 

der de står overfor selvmordsrisiko belager seg på yrkeserfaring og personlig relasjon til den 

individuelle brukeren for å foreta vurderinger. De fleste informantene ga inntrykk av å ha lite 

opplæring, og enkelte lot til å stille seg tvilende til om opplæring faktisk var viktigere enn 

yrkeserfaring og en god relasjon til brukeren. Dette står i motsetning til det man vet om 

kartlegging av selvmordsrisiko, som viser at kunnskaper om risiko- og beskyttelsesfaktorer 

kan være avgjørende for å foreta kartlegging av selvmordsrisiko (Helsedirektoratet, 2008). 

Informantene ga videre uttrykk for å mangle kunnskap om konkrete tiltak i møte med 

brukere ved bekymring knyttet til selvmordstanker. Eksempelvis kom det frem at det 

eksisterer en tendens til å unngå å spørre om selvmordstanker dersom man ikke vet hvordan å 

håndtere et bekreftende svar. De beskrev at denne problemstillingen ble forverret av 

tidspresset de jobber under. Dette er uheldig, da støttende empatisk samtale kan ha god 

forebyggende effekt (Helsedirektoratet, 2008).  

Et inntrykk fra intervjuene var at de personene som hadde vært på kurs eller hadde 

jobbet med andre som hadde kompetanse på feltet følte seg tryggere på det å spørre om 

selvmordstanker og -planer og å ta vanskelige samtaler i forbindelse med dette. Det lot til at 

oppmerksomhet mot tematikken hadde gjort dem mer ydmyke i forhold til sin kompetanse 

vedrørende dette, og de var også blant de informantene som ga tydeligst uttrykk for et ønske 

om å lære mer. Det kan dermed se ut som kursing vil ha den ønskede effekt i å gjøre pleierne 

mer rustet til å jobbe forebyggende mot selvmord, ved å senke terskelen for å spørre brukere 

om selvmordstanker og å gi økt kompetanse med tanke på å håndtere samtaler om temaet. I 

tillegg er det nærliggende å tenke at dette vil kunne bidra til en bedre arbeidshverdag for 

pleierne selv, da det må antas å redusere usikkerhet og stress relatert til bekymring for brukere 
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og eventuell tvil rundt egen kompetanse. Det kan derfor se ut som at tilbud om kursing i 

kunnskaper og ferdigheter knyttet til vurderinger, konkrete tiltak og samtaler i forbindelse 

med mistanke om selvmordsrisiko hos eldre kan være av verdi for pleiere som jobber med 

denne gruppen.  

Samtidig gir informantene uttrykk for hjelpeløshet og håpløshet knyttet til å jobbe i et 

system som oppleves å nedprioritere psykisk helse og begrense deres handlingsrom. Kursing 

vil kunne tenkes å øke pleiernes kompetanse i å håndtere selvmordsutsatte brukere, men for å 

gjøre noe med de underliggende problemene som leder til selvmordstanker i utgangspunktet 

trengs strukturelle endringer på samfunnsnivå. At pleiere vet hvordan å gjennomføre 

støttesamtaler vil ikke være til hjelp dersom de ikke blir gitt tid til å gjøre det. Informantene 

ga under intervjuene inntrykk av at slik situasjonen er nå vil selv et kurs som dette ha 

potensial til å øke heller enn å redusere stress, da det vil kunne oppleves som enda en oppgave 

de skal klare å gjennomføre på den allerede minimale tiden de har med hver enkelt bruker.  

Informantene beskriver sin rolle som pleiere som brukernær og viktig, og med stort 

potensial for innvirkning på brukernes hverdag. Samtidig opplever de at de i dagens realitet 

ikke fullt ut får utnyttet dette, og at de i liten grad har noen påvirkningskraft eller stemme 

overfor systemet de jobber i. Alle informantene ga inntrykk av å være genuint omsorgsfulle, 

og opptatt av at deres brukere ikke bare skal oppleve fravær av lidelse men faktisk skal ha det 

godt (jf. WHOs definisjon av helse). Imidlertid beskrev de at strukturelle forhold rundt dem 

snevrer inn deres muligheter for å tilby en helhetlig og helsefremmende oppfølging av 

brukerne. Slik dagens situasjon beskrives av informantene bør flere forhold endres for at eldre 

skal få et verdig og helhetlig tilbud. Ikke bare bør rammebetingelsene i hjelpetjenestene 

endres, men psykisk helse må prioriteres og bedre dagtilbud opprettes for eldre. I tillegg 

kreves bedre samkjøring mellom de ulike instansene og tjenestene som eksisterer, noe 
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informantene beskriver som mangelfullt per i dag. En rekke tiltak og endringer kan dermed 

bedre situasjonen for selvmordsutsatte eldre og for dem som arbeider nært dem. 

Det er imidlertid nærliggende å anta at endringer på individ- og systemnivå ikke 

fullstendig vil løse problemene knyttet til den høye selvmordsstatistikken. Også samfunnets 

holdning til eldre bør adresseres: handler dette til en viss grad om alderisme? Det kan nesten 

se ut som at det skjer noe med ens menneskerettigheter etter fylte 65. Hva er det som gjør at 

tiltak rettet mot eldres psykiske helse i praksis defineres som en “uvesentlig ekstraoppgave”? 

Systemets utforming tatt i betraktning kan det virke som at dette handler om prioriteringer 

like mye som begrensede ressurser.  

Konklusjon 

Basert på rapportens funn kan en rekke anbefalinger utledes. Det later til at kursing av 

relevant helsepersonell kan være av avgjørende betydning. Selv en enkelt person med 

kompetanse om selvmord hos eldre kan gjøre en forskjell på en arbeidsplass, ved å bringe 

temaet inn i fokus og veilede kolleger i håndtering av aktuelle saker. Utformingen av slike 

kurs bør ta høyde for og anerkjenne de kunnskaper og ferdigheter helsepersonell allerede har 

om selvmord hos eldre. Med hensyn til kunnskap bør det derfor fokuseres mer på de mindre 

intuitive aspektene ved denne problemstillingen, slik som komplekse risikofaktorer og 

beskyttende faktorer ved selvmord hos eldre. Kursene bør også vektlegge ferdighetstrening, 

der en øver på konkrete spørsmål og måter å samtale om selvmord samt hvordan å foreta 

vurderinger når man mistenker at det foreligger selvmordsrisiko. Generelt later det til å 

eksistere et behov for et mer omfattende holdnings- og informasjonsarbeid om temaet 

selvmord hos eldre, som bør rettes mot allmennheten så vel som fagpersoner. Det kan 

eksempelvis utarbeides lett tilgjengelige brosjyrer til fagpersoner, pårørende og eldre selv.  

Viktigheten og kompleksiteten av fenomenet selvmord hos eldre tatt i betraktning vil det i alle 

fall uten tvil være nødvendig med tiltak på flere nivå.  
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