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Eldre og selvmord

1. Hva vet vi om eldre og selvmord?

2. Holdninger til eldres selvmord

3. Hva gjør vi?





Risikofaktorer for selvmord hos eldre

• Psykisk lidelse (Depresjon, Rusavhengighet, Psykose, 
Demens i tidlig fase)

• Tidligere selvmordsforsøk
• Sosial isolasjon
• Kriser og relasjonsproblemer
• Tap av partner 
• Somatisk sykdom (kreft med dårlig prognose) menn
• Eldre menn
• Traumer (barndom)

• Vedlegg til Handlingsplan, 2020



Selvmord hos eldre - Typiske trekk

• Sterkt dødsønske

• Lite ambivalens

• ↓ Følelsesuttrykk

• Langvarige problemer

• Uttrykker sjeldnere selvmordstanker

• Oppsøker lege av andre grunner

• Bruker sikre, voldsomme metoder
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Varselsignaler hos eldre

Varselsignaler hos eldre

• 60 % hadde varslet
• Varslene førte ikke til tiltak

• Kjølseth og 
Ekeberg, 2012
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Holdninger til eldres selvmord

«Han hadde på en 

måte ikke noe liv igjen -

jeg kan godt forstå ham» 

Foto: Mihai Paraschiv fra Pixabay



Fastleger - mindre villige til å 
behandle eldres selvmordstanker

• N-215

• Mann

• Deprimert

• 38/78 år

• Fabrikkarbeider/

pensjonert fabrikkarbeider

• Uncapher & Aréan, 2000
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Tiltak i handlingsplanen, 2020

• Forebyggende hjemmebesøk for 
eldre.

• Vurdere muligheten og behovet 
for å obdusere flere eldre for å få 
mer kunnskap om dødsfallene, 
herunder dødsårsak.

• Regjeringen vil følge opp 
kunnskapsoppsummeringer fra 
Folkehelseinstituttet om 
selvmord blant menn og blant 
eldre.



Samtalen om selvmord

• Identifiser

• Kartlegg
• Spør direkte om 

selvmord

• Avgjør

• Intervener

• Selvskading og selvmord –
veiledende materiell for 
kommunene om forebygging, 
2017
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Hva mer kan vi gjøre?

• Utrede og behandle depresjon
• Ikke en del av aldringsprosessen

• Tiltak som bryter ensomheten, bedrer fysisk aktivitet og 
psykoterapi

• Legemidler mot depresjon ved alvorlige former for 
depresjon

• Helsedirektoratet, 2019



Hva mer kan vi gjøre?

• Kommunene bør tilrettelegge tiltak for å redusere 
risiko for psykisk lidelse hos eldre.
• Frisklivssentraler

• Avlastningstilbud

• Samarbeid med frivillige organisasjoner

• Tilpassede dagtilbud

• Pårørendeskoler og samtalegrupper

• Ta i bruk ny velferdsteknologi

• Helsedirektoratet, 2019



gudrun.austad@gmail.com

Takk for 
meg!
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Nettsteder for litteratur og informasjon

• www.selvmord.no

• www.rvtsvest.no

• www.leve.no

• www.vivatselvmordsforebygging.net

• www.kriser.no

http://www.selvmord.no/
http://www.rvtsvest.no/
http://www.leve.no/
http://www.vivatselvmordsforebygging.net/
http://www.kriser.no/
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