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PUT – Samisk Psykiatrisk Ungdomsteam

• Lavterskel tilbud for ungdom mellom 15 og 30 år som sliter 
med tanker eller har planer om å ta sitt eget liv. 

• At tilbudet er lavterskel betyr at personer som er bekymret 
for ungdommen kan henvise til PUT, eller ungdommen kan 
henvise seg selv. Begge under forutsetning om at personen 
har selvmordsproblematikk og avhengighet. 

• Lærer, helsesøster, Rådgiver eller miljøarbeider ved 
skolene kan også henvise elever som har den nevnte type 
plager til oss. Eleven må ville det selv. 

• PUT har base i Karasjok, men ansatte reiser til flere steder i 
midt-Finnmark, enten hver uke eller annen hver uke. 



PUT teamet

Som team er vi i tillegg til lederen, to 
psykologer, en sosionom, en sykepleier og 
en legespesialist (psykiater). Pluss Anne 
Silviken som er psykologspesialist og 
forsker.



I dag er er det skolen som er i 
fokus

Som rådgivere har dere mye kunnskap og 
kan være viktige aktører i 
selvmordsforebyggende arbeide. 



Snakke sammen to og to
• Kan dere snakke sammen i 2-3 minutter 

om hvordan det er for deg å stille 
spørsmål til ungdommen som angår 
selvmordstanker og selvmordsplaner?

• Hvilke ord er du komfortabel med å 
bruke?



Alle har ulike tilnærminger

Noen klarer ikke å spørre, mens andre vil 
synes at det er greit å spørre: «tenker du at 
du ikke orker å leve mer?», «tenker du på å 
dø?», mens andre synes det er greit å spørre 
«Har du tenkt å ta ditt liv?» 

På PUT spør vi pasientene veldig direkte, om 
de har selvmordstanker eller 
selvmordsplaner. Vi går inn på hva disse 
tanker og planer handler om, hyppighet etc. 
Vi spør flere enn en gang. 



Selvmordstanker (vil dø) og 
selvmordsplaner (hvordan dø)
Det er store individuelle forskjeller på hva 
pasienter beskriver som selvmordstanker og det 
samme gjelder  toleransenivå for selve tankene og 
hvordan den unge reagerer følelsesmessig og 
atferdsmessig på selvmordstanker. Også 
selvmordsplaner har ofte store individforskjeller -
dess mer detalj den unge kommer med desto mer 
gjennomtenkt vil man anta at planen er. Noen 
samler opp sovepiller over lang tid, det er svært 
alvorlig. Andre ønsker å ta to paracet og et glass 
vin og mener at de på den måten skal dø. Det er 
stor variasjon.  



Finnmarksfokus

I korrespondansen med kursarrangøren  
så vi at man er spesielt interessert i 
forholdene her i Finnmark. 

Det finnes lite litteratur på området som 
spesifikt omhandler Finnmark.

På Statistisk Sentralbyrå (SSB) fant jeg kun 
tall på selvmord blant unge generelt i 
Norge, det var ikke mulig å velge 
geografiske/fylkesvise variabler. 



Selvmord blant unge i Norge
Tall fra SSB viser at selvmord blant unge 
fra 15-24 år i 2012 var 66. I aldersgruppen 
25 til 34 år var det 78. Totalt sett: 

144 unge personer tok sitt liv i 2012.
• 21 av disse døde av forgiftning

• 70 døde av kvelning eller henging.

• 8 unge menn bruke skytevåpen eller 
eksplosiver. 

• 7 druknet seg.

• 4 unge menn brukte stikkende eller 
skjærende redskaper. 



Selvmord i Finnmark uansett alder, 
rater per 100.000 innbyggere

• 1988-1992: 21,36.

• 1993-1997: 16,29 

• 1998-2002: 17,49.

• 2003-2007: 12,42.

• 2008-2912: 15,46.

Det er flere menn enn kvinner i Finnmark 
som tar sitt eget liv, de bruker også mer 
brutale metoder. 



Forts. selvmord i Finnmark

• Finnmark har i følge de siste tall fra SSB en 
rate på 15,46, mens landsgjennomsnittet 
er på 12. 

• Noen selvmordsforsøk er uhell. 

• Ikke alle rekker å kommer til sykehus eller 
å få hjelp tidsnok hvis de har prøvd. 

• Anne Silviken (2015) har tall på at snittet 
på selvmord i Finnmark pr. år er 12-13 
personer. 



Forskning i polare strøk 1

I følge tall fra ny forskning av Jon Petter 
Stoor (2017) så er selvmord et problem 
blant alle urfolk i polare strøk, men den 
samiske befolkningen er ikke like hardt 
rammet som i andre urbefolkninger. 
Grunnen til at han forsker på selvmord i 
den samiske befolkningen er at det likevel 
betraktes som et stort folkehelseproblem. 



Forskning i polare strøk 2

Anne Silviken (2006) har i en register-
basert oppfølgingsstudie blant samer i 
Nord-Norge i tidsperioden 1970-1998 
funnet en overdødelighet i selvmord blant 
samer generelt. Men hun har ikke funnet 
noen signifikant overdødelighet blant 
samer i reindriften. Samer er i hennes 
studie sammenliknet med den norske 
befolkningen i Nord-Norge. 



Det er vanskelig å få undersøkt 
selvmord som en variabel for 
samisk befolkning

• Blant annet så kan man ikke registrere 
etnisitet i nasjonale registre. 

• SSB gir heller ikke tilgang til variabler 
som gjør det mulig ved enkelt søk å si 
noe om det. 



Samiske tall forteller. Rapport 1/2009



*



Hvordan møte de suicidale unge?

Generelle råd:

• Være den rolige voksne.

• Våge å stå i samtalen på en lyttende måte. 

• Vite at samtalen er viktig. Du utgjør en 
forskjell. 

• Hvis du som rågiver/lærer er svært bekymret 
så kan du kontakte helsevesenet:

- Vakthavende lege eller

- AMK 113.



Kriseplan (sikkerhetsplan)
http://nssfinfo.no/er-du-ung/



Viktig å vite om 
beskyttelsesfaktorer

Hvis realitetsorienteringen brister så er det 
ingenting som beskytter- kontakte 
helsevesenet. Hører personen stemmer og 
hva sier stemmene?



Personlige ressurser

• Hvor god personen generelt er på å 
mobilisere mestring i vanskelige 
situasjoner. 

• Hvor god impulskontroll har personen?

• Har personen høy eller lav toleranse for 
emosjonell smerte?



Sosiale ressurser

• Har personen et sosialt nettverk. 

• Det er beskyttende å ha barn, har 
personen barn?

• Har personen sosial støtte og kontakt?

• Terapeutisk støtte, det å kunne ta imot 
hjelp er en styrke. 



Andre ressurser

• Holdninger, livssyn og religion kan virke 
beskyttende. 

• For unge er det viktig å kunne snakke med 
foreldre eller andre voksne om det som er 
vanskelig. 

• Å høre til en fast gjeng kan virke 
beskyttende. 



Sårbarhetsfaktorer



Sårbarhetsfaktorer 2

• Dess flere sårbarhetsfaktorer desto mer 
bekymret skal man være. Desto flere røde 
flagg. 

• Som sagt tidligere, hvis personen er 
psykotisk og bekymring for suicid er der så 
skal helsevesenet kontaktes. 

• Hvis personen tidligere har forsøkt å ta 
sitt eget liv så er risikoen øket. 

• Hvis personer i elevens nære omkrets har 
tatt sitt eget liv så er det øket risiko. 



Sårbarhetsfaktorer 3

• Hvis rusmidler er involvert i elevens liv 
så er det øket risiko. 

• Ved relasjonelle brudd eller store 
endringer i elevens liv så er det økt risk. 

• Få eller ingen sosiale nettverk øker 
risiko. 



Selvmordsforebygging 
angår alle



Hvordan kan vi forebygge?



Sikkerhetsplan

• Være en lyttende, følelsesmessig 
tilstedeværende og trygg voksen.

• PUT lager ofte sikkerhetsplan = Kriseplan.

• Det finnes en mobilapp som heter 
MINPLAN.

• Hjelpe eleven med å holde ut 
selvmordstankene. 

• Det er ikke en «nei til selvmordskontrakt».

• Et tenkt eksempel på en slik plan. 



SIKKERHETSPLAN



Skolens møte suicidal ungdom

• Kurs for skolens ansatte for å takle slike 
møter.

• Spørre spesialisthelsetjenesten eller 
kommunehelsetjenesten om råd. 

• Man kan kontakte frivillige organisasjoner



Frivillige organisasjoner

Eksempler: 

1. Kirkens SOS: 24-timers åpen telefon med 
godt opplærte ansatte. 

2. Mental helse.

3. Røde Kors. 

Disse organisasjoner har taushetsplikt og 
man ringer anonymt. De kan hjelpe en 
selvmords-truet person med å kontakte 113 
hvis personen ønsker å oppgi 
personopplysninger til dem. 



Safe Talk
• Safe talk tilbys av Vivat: 
http://vivatselvmordsforebygging.net/safetalk/

• Man lærer å være årvåken i forhold til 
selvmordsfare, øve opp evnene til å se 
personer som kan ha selvmordstanker. Veilede 
personen til å ta kontakt med noen som kan 
hjelpe dem videre. 

• Tre og en halvtimes workshop. 

• Mer informasjon: 
https://wordpress.idium.no/wp_vivat_no/wp-
content/uploads/2015/09/Informasjon-om-VIVAT-
selvmordsforebygging-sitt-kurs-safeTALK.pdf



Førstehjelp ved selvmordsfare

To-dagers kurs som gir kompetanse til å se og 
å møte mennesker i selvmordsfare. 

Stille direkte spørsmål. 

Støtte personen til å snakke om det som er 
vanskelig. 

Gjøre en vurdering av selvmordsfaren. 

Lære å iverksette en livreddende plan. 

https://vivatselvmordsforebygging.net/forstehjelp-
ved-selvmordsfare/



NSSF – Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning og -forebygging

Her kan man få informasjon og materiell.

www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/
nssf/om/kontakt/



Takk for oppmerksomheten. 


