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Ingen av forfatterne har oppgitt noen interessekonflikter.

Selvmordsforebygging er et sentralt tema for alle leger, og vi takker Tidsskriftet for at
temaet settes på dagsordenen. Men kunnskapen må være oppdatert og forskningsbasert, og
her svikter Tidsskriftet. I en lederartikkel (1) framsetter psykolog Mette Lyberg Rasmussen
påstander som må kommenteres da de baserer seg på sviktende empirisk grunnlag. I
hovedsak er bygger de på Rasmussens avhandling fra 2013 med tittelen: «Selvmord hos unge
tilsynelatende velfungerende menn», der hun analyserte kvalitative intervjuer med
etterlatte ved selvmord hos 10 unge menn. Rasmussen fremsetter så sine personlige teorier
om årsaker til selvmordene hos disse unge mennene, teorier på tvers av
kunnskapsgrunnlaget på feltet.

Analyser av selvmordsprosessen hos enkeltpersoner kan gi grunnlag for interessante
hypoteser. Men bygget på indirekte informasjon om selvmord hos ti personer som
angivelig ikke hadde påvisbar psykisk lidelse, som ikke hadde vært i kontakt med
helsevesenet og som ikke tidligere hadde vist suicidal atferd, trekker Rasmussen vidtgående
slutninger om årsaker til selvmord i sin alminnelighet og avfeier de delene av
selvmordsforebyggingen som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom selvmordsfare og
psykisk uhelse, godt dokumentert i tallrike undersøkelser (2).

Rasmussen kritiserer selvmordsforebygging i Norge for å satse for mye på behandling, en
kritikk som oppleves som dogmatisk og unyansert. Hun tar feil i sin beskrivelse av norsk
selvmordsforebygging. I virkeligheten favner den bredt og omfatter tiltak på en rekke
arenaer også utenfor helsevesenet fordi selvmord ganske riktig ikke bare handler om
psykisk uhelse og ikke kan forebygges ved helsetjenestetiltak alene. Eksempelvis har
folkeopplysning alltid vært viktig. I regjeringens nye handlingsplan mot selvmord (3)
signaliseres at folkeopplysning skal styrkes.
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Da er det forstemmende å lese Rasmussens: «De etterlatte ga uttrykk for at fagpersoner som
regel understreker sammenhengen mellom selvmord og psykisk lidelse når de uttaler seg i
media, og at denne «antagelsen om at selvmord skyldes psykisk sykdom» hadde vært til
hinder for å avdekke selvmordsfare i perioden før selvmordet» (1). Dette er Rasmussens
personlige tolkning av intervjuene med de etterlatte som hun også gjør til sitt eget
budskap; hun trekker fagfolk til ansvar for å ha økt faren for selvmord ved å uttale seg i
media om sammenhengen mellom selvmord og psykisk lidelse. En drøy påstand og et drøyt
lederbudskap fra Tidsskriftet.

Vi håper Tidsskriftet fortsetter fokuset på selvmordsforebygging. Men det kan ikke være
frakoblet kunnskapsgrunnlaget på feltet.
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