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Når man ser hvor tungt skyts som avfyres mot Rasmussens lederkommentar (1) om
selvmordsforebygging virker det jo tryggest å holde hodet lavt i terrenget. Men som kliniker
godt plassert i arbeidet med selvmordsnære pasienter føler jeg likevel behov for å
kommentere utsagn fra Mehlum og medarbeidere om at Tidsskiftets lederkommentar er
dogmatisk, svakt begrunnet, utdatert og frakoblet kunnskapsgrunnlaget på feltet (2). Harde
ord fra sentrale aktører som heller bør stimulere til og ønske velkommen debatt på et felt
hvor få føler at man har kommet i mål.

Jeg leste innlegget fra Rasmussen som en helt betimelig påpekning av at vi trenger et
bredere perspektiv på selvmordsforebygging enn den medisinske modellen som har
vektlagt psykisk lidelse som den mest sentrale risikofaktoren. Det er hun ikke alene om å
mene, noe en nylig gjennomgang i psykologtidsskriftet gjør godt rede for (3). Rasmussen
avfeier ikke at psykisk lidelse kan være viktig å oppdage og behandle slik hun beskyldes for,
men minner om at dette fokuset kan gå på bekostning av andre viktige perspektiv.

Dersom vi legger Mehlum og medarbeidere sin egen referanse til grunn, viser en nylig
metaanalyse fra Too m.fl. at den populasjonsattribuerte risikoen av psykisk lidelse for
selvmord er 21 % (4). Dette basert på registerstudier som trolig undervurderer risikoen noe.
Like fullt er dette kunnskap som gir god støtte til Rasmussens vektlegging av at andre
faktorer enn psykisk lidelse kan ha stor betydning når mennesker tar sitt eget liv. Too gjør i
sin gjennomgang rede for at tidligere oppsummeringer kan ha overvurdert hvor stor rolle
psykisk lidelse spiller som risikofaktor. Da er det overraskende å lese at Mehlum og
medarbeidere karakteriserer Tidsskriftets leder som utdatert.
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