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Mors alder, fødselsrekkefølge 

og selvmord
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Å ha ung mor og å være yngst i søskenflokken gir høyere risiko 

for selvmord.

Flere studier har funnet sammenheng mel-
lom fødselsrekkefølgen i søskenflokk og 
intelligens, utdanning, inntekt og mortalitet, 
og nylig er det også vist en sammenheng 
mellom fødselsrekkefølge og selvmord. 
Gjennomgående viser studiene mer gunstige 
utfall for den førstefødte i en søskenflokk. 
I tillegg viser forskning at barn av unge 
mødre gjennomgående er mer utsatt for 
både psykiske problemer, selvmord og lav 
sosioøkonomisk status. Effektforveksling 
eller konfundering på grunn av familiefor-
hold, som for eksempel sosioøkonomiske 
forhold eller genetiske og miljømessige 
faktorer, kan ha betydning for sammenhen-
gene som er vist mellom fødselsrekkefølge, 
mors alder og selvmord.

Nå har norske forskere brukt norske 
registerdata og sammenliknet selvmords-
risiko blant søsken med samme mor, og 
undersøkte om rekkefølge i søskenflokken 
og mors alder ved fødsel kan være av betyd-
ning (1). Denne tilnærmingen tar høyde for 
faktorer som deles av medlemmer i en søs-
kenflokk og som kan ha ført til konfunde-
ring av resultatene i andre studier. Forskerne 
benyttet opplysninger fra en kohort på nes-
ten 1,7 millioner nordmenn født i perioden 
1967 – 96, med oppfølging opp til 2008, 
hvorav 3 005 døde som følge av selvmord.

Resultatene viste at selvmordsrisikoen 
var vesentlig høyere for de yngste sammen-
liknet med førstefødte i søskenflokken 
(en økning i suicidrisiko med 46  % for hver 
plass ut i søskenflokken), mens økende 
alder på mor hadde en beskyttende effekt 
(en reduksjon i suicidrisiko på 57  % med 
en økning på ti år i mors alder).

– Disse resultatene gir en klar indikasjon 
på at faktorer som ikke er felles mellom 
søsken i et familiemiljø, og som kan virke 
allerede i ung alder, kan ha stor betydning 
for psykisk helse og selvmordsrisiko mange 
år senere i livet, sier førsteforfatter Johan 
Håkon Bjørngaard. – Sammenhengen 
mellom mors alder og barnas selvmords-
risiko understreker nødvendigheten av fore-
byggende innsats rettet mot familier med 
unge mødre og deres barn, sier Bjørngaard.
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Selvmord: Selvmord er blant de hyppigste årsa-
kene til død i ung alder. Ifølge Nasjonalt folke-
helseinstitutt døde 434 menn (17 per 100 000 
per år) og 164 kvinner (seks per 100 000 per år) 
av selvmord i Norge i 2011 (1). Kunnskap om 
faktorer som kan bidra til forebygging av selv-
mord fra ung alder er derfor viktig.
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