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1. Innledning 

Hitra kommune har pr. i dag mange aktive tiltak og tilbud som anses som selvmordsforebyggende. Tross 
dette har det vokst en erkjennelse av at det har manglet et helhetlig, bredt og systematisk fokus på temaet. 
Blant annet har tilgjengelige tjenester vært for lite kjent og samfunns- og lokalsamfunnsperpektivet har i for 
liten grad vært løftet. 
Samtidig erfarer vi som lokalsamfunn og hjelpetjenester et stort engasjement og behov i befolkningen for å 
tematisere psykisk helse, blant som følge av at vi i de senere år har mistet flere innbyggere i selvmord.  
 
Politisk har det også vært et ønske om økt fokus på forebygging av selvmord. 
Hitra kommune mottok 14.09.20 en interpellasjon til behandling i Hitra kommunestyres møte 25.09.20. 
Interpellasjonen lød som følger: 
Vi har ingen å miste 
Fra Høyre – FrP - PP - ved gruppeleder Sigrid Helene Hanssen 
Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Mer enn 6000 gjør selvmordsforsøk og svært mange har 
selvmordstanker. Hvert år tar ca. 30 barn og unge selvmord. Dette er tankevekkende tall! 
I Norden er det selvmord som tar flest unge liv, mer enn kreft, trafikkulykker og andre 
sykdommer. Basert på nasjonale tall er det grunn til å tro at rundt 500 mennesker behandles 
for selvmordsforsøk hvert år i Trøndelag (4-6000 i Norge). 
I en rapport fra SINTEF kom det nylig frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner 
for oppfølging av de som gjør et selvmordsforsøk. Det er svært beklagelig når vi vet at dette er 
en gruppe mennesker som har stor risiko for nye selvmordsforsøk. 
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som «en aktiv, villet handling som fører 
til døden». Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav til egne 
ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk. 
Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men det er 
viktig å tørre å være åpen om temaet. Hvordan kan vi bidra til en sunn åpenhet, en åpenhet 
som kan forebygge? Hvordan viser vi nødvendig respekt både for den som er borte, de som har 
prøvd og for de som sitter igjen, når vi snakker i offentligheten om selvmord? Åpenhet og 
forebygging er en samfunnsoppgave. Vi, fellesskapet må tørre og vi skal vise, ikke bare innenfor 
vår kommune, men i hele Trøndelag. 
Derfor ønsker vi et initiativ til et bredt samarbeid i Trøndelag for å forebygge selvmord. Vi 
ønsker at Trøndelag fylkeskommune initierer et forpliktende samarbeid med offentlige aktører 
og frivillige organisasjoner og utarbeider en «Handlingsplan for selvmordsforebyggende arbeid 
i Trøndelag» 
Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer, derfor er bredt samarbeid viktig og de 
som ikke kan delta i samarbeidet bør få mulighet til å være høringsinstans i arbeidet. 
Psykiske helseproblemer er en av de store folkehelseutfordringene, og forebygging av selvmord 
er en viktig del av folkehelsearbeidet. Trøndelag fylkeskommune er koordinator for 
samarbeidsutvalget for folkehelsearbeidet i Trøndelag. 
Vi har ingen å miste og dette må vi si høyt og tydelig. For de som rammes kan nettopp 
opplevelsen av å være gitt opp, utenfor og mistbar, være noe av det som trekker mot 
avgrunnen. Vi mener åpenheten er lettere med en nullvisjon. Vi tror også dette legger viktige 
premisser for målrettet innsats. I møte med det sammensatte og vonde, trenger vi en klar 
visjon, en nullvisjon for selvmord. 

 
Hitra kommunestyre behandlet saken i møtet 25.09.20 og fattet enstemmig følgende vedtak: 
1. Hitra kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å 
forebygge selvmord i vår kommune 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å få fram en 
handlingsplan i samarbeid med Frøya kommune, Fylkesmann og RVTS. Planen må ha 
forutgående politisk behandling i h.h.v. OHO, UOP, Brukerråd, Eldres råd og 
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Ungdomsråd, før den kommer til kommunestyret. Behandling i kommunestyret 
forutsettes å kunne skje innen mai neste år. 
 

Det ble høsten 2020 nedsatt en arbeidsgruppe i Hitra kommune bestående av tjenesteledere, 
brukerrepresentant, kommuneoverlege og kommunalsjef helse og omsorg. Arbeidet ble påbegynt samme 
høst, men på grunn av at den pågående pandemien gjorde kapasitetsvansker hos nøkkelpersonell at 
ferdigstilling ble forskjøvet til høsten 2021. 
 

 

1.1 Planens formål og virkeområde 
Planens formål er at den skal bidra til en større helhetstenking rundt Hitra kommunes arbeid med å 

forebygge selvmord. Planen skal beskrive dagens organisering og tjenestebilde, og ut fra denne oversikten 
peke ut nødvendige satsningsområder der prioriterte tiltak med frister og ansvar nedfelles. 

Formålet er at de kommunale tjenestene skal bli bedre på å avdekke, kartlegge og forebygge. Formålet er 
også å sette temaet på dagsordenen blant alle våre innbyggere, og at oppdatert kunnskap og 

oppmerksomhet kan bidra til åpenhet om temaet og at vi sammen utvikler et lokalsamfunn hvor vi i enda 

større grad inkluderer og ser hverandre. 

 
I og med at dette er Hitra kommunes første temaplan om forebygging av selvmord vil det bruke noe plass på 

å beskrive hvilke tiltak som finnes i dag som vi anser som forebyggende.  
Handlingsdelen vil favne bredt og beskrive tiltak både på individ, gruppe- og samfunnsnivå. Noen av 

tiltakene vil handle særlig om å kartlegge og skaffe seg oversikt over fagfeltet slik at en ved neste rullering av 

planen har oppdatert kunnskap å prioritere tiltak ut fra. Noen tiltak retter seg mot tjenestene, andre vil 

være universelle og rette seg mot befolkningen og lokalsamfunnet. 
 

En første plan vil være et prosessdokument for videre jobbing. Planen peker ut retning og foreslår tiltak som 
gir bedre oversikt over problematikken, utfordrer bredt, revitaliserer eksisterende tiltak og foreslår nye. 

 

1.2. Evaluering og rullering 
Planen gjelder for fire år, 2022-25 og tiltakene er spredt ut over hele perioden. Planen evalueres første gang 
etter ett år, og rulleres innen fireårsperioden er omme. Det vil være kommunalsjef for helse og omsorg som 

har ansvar for at planen revideres og at tiltakene evalueres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Status og samfunnsbilde 
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2.1 Nasjonale data 
2.1.1 Ulikheter mellom kjønn  
Årsstatistikken fra Dødsårsaksregisteret for 2020 viser at selvmord og villet egenskade var underliggende 
dødsårsak for 639 personer i 2020 og at selvmord utgjorde 1,6 prosent av alle registrerte dødsårsaker i 
Norge dette året. I 2020 var selvmordsraten 12,3 per 100 000 innbyggere, som er om lag 25 prosent lavere 
enn i 1990 da raten var på 16,4 per 100 000 innbyggere (2). 
Den største delen av nedgangen etter 1990 skyldes reduksjon i antall selvmord hos menn. For kvinner var 
det en nedgang fram til omtrent 1995, og raten har deretter vært ganske konstant. Hos menn fortsatte 
nedgangen, for så å flate ut de siste årene. Selv om selvmordsraten er lavere nå enn den var på 90-tallet, 
ligger den fremdeles betydelig høyere enn nivået før 1960. Kjønnsforskjellen har blitt mindre; i begynnelsen 
av perioden var det nesten tre ganger så mange selvmord hos menn som hos kvinner, mens forholdet nå 

nærmer seg 2:1, se figur 1. i 2020 var 73 % av registrerte selvmord utført av menn (2). 

Figur 1.  Antall selvmord per 100 000 innbyggere. Menn og kvinner for perioden 1970 til 2020. Kilde: 
Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet .  

 
Metoder 
Selvmordsmetodene har endret seg over tid. Blant menn er henging og kvelning de vanligste metodene. 
Dernest kommer bruk av skytevåpen, men andelen som bruker denne metoden har gått mye tilbake de siste 
20 årene. Blant kvinner er forgiftning like vanlig som henging/ kvelning (2). 
 
Alder 
Median alder for selvmord var 47 år i 2016 (FHI, 2017).  
Selvmordsraten er høyere for menn enn for kvinner i alle aldersgrupper, når vi ser bort fra den aller yngste 
aldersgruppen, se figur 2. 

• Selvmordsratene er svært lave for de aller yngste (0-14 år). 
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• I aldersgruppene 20-75 år er det rundt 20 selvmord blant menn per 100 000 per år, mens raten for 
kvinner ligger mellom 5 og 10 per 100 000. 

• Hos de aller eldste er antall per 100 000 betydelig høyere blant menn enn hos kvinner.  

Figur 2.  Antall selvmord per 100 000 innbyggere for menn og kvinner i ulike aldersgrupper, basert på tall for 
2014-2018. Datakilde: Dødsårsaksregisteret. Tabell: Norgeshelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.  
 
Utvikling i 2020 
I 2020 var det 13 (2 %) færre selvmord i Norge enn i 2019. Under pandemiåret 2020 observerte vi en 
betydelig reduksjon i selvmord hos menn i aldersgruppen 40-49 år og en økning i aldersgruppen 70-79 år. 
Selv om økningen i selvmord hos eldre var innenfor det man kan forvente av tilfeldig variasjon, så kan vi 
heller ikke utelukke at faktorer knyttet til pandemien har vært av betydning. Under SARS-utbruddet i 2003 
observerte man for eksempel også en økning i selvmord hos eldre.  

 
2.1.2 Skjulte selvmord 
I følge FHI (1) er det grunn til å tro at det finnes mørketall når det gjelder registreringen av selvmord i Norge. 
Noen selvmord kodes feilaktig som ulykker, og det er dessuten en gråsone mellom ulykker og selvmord. 
Manglende opplysninger om dødsårsak i Dødsårsaksregisteret kan også skjule noen selvmord. 
Uten ytre holdepunkter, som f.eks. et avskjedsbrev, er det vanskelig å vite om det skjuler seg et 
selvmord bak f.eks. en ulykke eller et overdosedødsfall. Andre kilder til mørketall kan være at leger 
skriver andre dødsårsaker enn selvmord på dødsattesten, eller at nordmenn i utlandet dør uten at 
dødsårsak blir registrert i Norge. 

 
 
2.1.3 Selvmordsforsøk og villet egenskade 
Beregninger viser at helsetjenestene i Norge behandler mellom 5000 og 6000 selvmordsforsøk årlig 
(1). Omtrent tre ganger flere kvinner enn menn gjør selvmordsforsøk. Selvmordsforsøk er en type 
villet egenskade, hvor formålet i større eller mindre grad er å avslutte eget liv. For mange er det 
likevel også et uttrykk for ønske om hjelp til forandring av problemer som oppleves mer eller mindre 

https://www.fhi.no/contentassets/e16e00e356d149748cf92fb7bf3c543b/selvmord-aldersgrupper_publ-2020.png
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uløselige.  
Samtaler med personer som har forsøkt å ta sitt eget liv men overlevd, kan gi mye kunnskap om hva 
som kan føre til et valg om å avslutte livet. Det er også fra dem vi kan lære mer om hva som påvirker 
viljen til å leve likevel, tross overveldende problemer. Risikoen øker med økende grad av symptomer, 
som følelse av håpløshet, overdreven skyldfølelse og selvanklager, og ved biologiske forandringer som 
alvorlige søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer og energitap (6). 

 
For hvert selvmord regner vi med at 10 etterlatte og nærstående er berørt. Illustrasjon: 

Folkehelseinstituttet/fetetyper.no. 
 
Selv om et selvmord hos en nærstående kan oppleves som lyn fra klar himmel, kan det hos personen 
selv ha vært en lang prosess, med mye tanker om selvmord og flere forsøk. Selvskading er også en 
kjent risikofaktor for gjennomført selvmord. Derfor vil det å fokusere sterkere på selvskading 
og selvmordsatferd, kunne være et av de viktigste tiltakene for selvmordsforebygging. Rask og god 
oppfølging av alle som har gjort forsøk, har stor forebyggingsverdi. 

 
Selvskading er ikke nødvendigvis forbundet med et ønske om å dø, men heller et uttrykk for en måte å 
regulere intense negative tanker, vonde følelser eller en vanskelig relasjon (Øverland, 2006). 
 
 
2.2 Lokale data: Hva vet vi om regionen og kommunen? 
 
Vi har ikke egne forekomsttall fra Hitra kommune da det ikke er anbefalt å hente ut statistikk fra mindre 
kommuner. Dette da tallene kan gi tilfeldige variasjoner fra år til år og gi begrenset informasjon.  
Gitt selvmordsraten overfor vil selvmord være lavfrekvente hendelser i en kommune på cirka 5000 
innbyggere.  
Selvmord har samtidig store konsekvenser for de berørte, både i form av tapte leveår for den det gjelder og 
belastninger hos de etterlatte. 
 

Forekomst på fylkesnivå framgår i tabellen under, her sammenlignet med blant annet landet som helhet. 
 
 
 
 
Dødsårsaker, nøkkeltall (Per 1.1.2020) − 0-74 år, per 100 000, standardisert , Selvmord 
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    Kilde: Norgeshelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet. 2021 

 
 
Fra annen statistikk og erfaringstall vet vi noe om utfordringsbildet i Hitra kommune inkludert indikatorer 
som kan være med å påvirke risiko for å utvikle selvmordstanker og-atferd: 

- Økning i utbetaling av sosialhjelp senere år  (KOSTRA) 
- Større andel av befolkningen enslige enn landet (SSB) 
- Lavere andel med høyere utdanning enn landet  (Folkehelseprofil) 
- Utslag på mobbing i skolen    (Ungdata, elevundersøkelser)  
- Utslag på ensomhet hos unge    (Ungdata) 
- Høyere andel med hjerte-karsykdommer enn landet (Folkehelseprofil) 
- Lavere andel unge som er fysisk aktive enn landet (Folkehelseprofil) 
- Barnefattigdom over sammenlignbare kommuner (SSB) 
- Flere faller utenfor dagens arbeidsmarked, deltid (NAV) 

Kilde: Sosiale utfordringer i Hittersamfunnet, framlegg for KST mai 2018 + Folkehelseprofil 2020 

 

2.3        Nasjonale føringer  
 
o Nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord 2020–2025: Innfører nullvisjon for selvmord og 

ønsker å konsentrere og samordne innsatsen for å forebygge selvmord. 
        Handlingsplanen løfter seks mål med tilhørende tiltak:  

Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet  
Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord  
Mål 3: Begrenset tilgang til metode for selvmord  
Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko  
Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord  
Mål 6: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging 

Kommunene oppfordres til å utarbeide en plan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av 
selvskading og selvmordsforsøk. Planen skal tydeliggjøre hvilke tjenester/enheter som skal inneha hvilke 
oppgaver/roller.  

o Helsedirektoratet: Etter selvmordet – veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord 
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o Helsedirektoratet. (2017). Selvskading og selvmord – veiledende materiell for kommunene om 

forebygging 
 
 
2.4        Lokale føringer 

Kommunen har overordnede planer som legger føringer for hvordan de ulike tjenestene skal utformes. Et 
utvalg av disse er belyst under.  

• Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026  
Kommuneplanens samfunnsdel skal i et langsiktig perspektiv angi mål for utviklingen i kommunen. Det vises 
til vekst i folketall, da særlig av arbeidsinnvandring og barnefødsler, samtidig som man ser økningen i antall 
eldre. Her er det vedtatt at forebygging blant barn og unge skal ha hovedfokus. Fysisk aktivitet, kosthold og 
motvirke ensomhet er også sentrale faktorer. Sentrale oppgaver videre er å ha fokus på helsefremmende og 
forebyggende arbeid i et livsløpsperspektiv, tverrfaglighet og samarbeid mellom kommunen, næringsliv og 
frivilligheten, samt internt i kommuneorganisasjonen.  
 

• Helse- og velferdsstrategi Hitra kommune 2022-2031 (vedtas høst 2021) 
Dette er en overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene. Hovedstrategiene i helse- og omsorgsplanen 

er at kommunen gjennom helsefremmende, forebyggende og tidlig innsats skal bidra til at innbyggere i Hitra 
opplever mestring hele livet. Oppdraget løses gjennom dialog, samhandling og samskaping med brukere, 

pårørende og lokale lag og interesseorganisasjoner. Dette bidrar til at kommunens innbyggere opplever høy 
livskvalitet i det daglige.  

For å få til dette er det nedfelt 4 Innsatsområder: 

• Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør 

• Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting 

• Fremme psykisk helse  

• Arbeidsdeling og samarbeid 

Andre temaplaner 

I tillegg er det vedtatt eller under arbeid flere temaplaner som i ulik grad overlapper med handlingsplan for 
forebygging av selvmord. Plan for habilitering og rehabilitering, boligsosial handlingsplan, strategi for 
velferdsteknologi er blant disse.  

Handlingsplan for vold i nære relasjoner, Ruspolitisk/alkoholpolitisk handlingsplan(interkommunal), SLT plan, 

Tidlig innsats for barn og unge “Rett  hjelp tidlig”, Handlingsveileder i “Rett hjelp tidlig” med stafettlogg som 

arbeidsverktøy. Kriminalitet og radikaliseringsplan er også aktuelle planer med relevans inn mot denne 

planen. 

 
 
 

3. Risiko- og beskyttelsesfaktorer 
Det er sjelden en enkelt årsak bak et selvmord. Bakenforliggende forhold som eks. 
prestasjonspress, multiple tap, manglende aksept for seksuell legning vil spille sammen med 
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utløsende forhold som f. eks. sterk kjærlighetssorg, akutt forvirring mm. Individets sårbarhet, 
robusthet til å takle vansker, samt mestringsressurser er avgjørende for utfallet. En ytre situasjon som 
kan lede til selvmord for en person, vil ikke gjøre det for en annen. 
Selvmord er et komplekst fenomen. Man vet en del om risikofaktorene for selvmord på gruppenivå, men det 
er ikke fullt ut mulig å forutse selvmord hos det enkelte individ. Det store flertallet av personer som erfarer å 
ha en eller flere risikofaktorer til stede i livet sitt, tar ikke sitt eget liv. Samtidig vil de i forkant av de fleste 
selvmord ha kommet “varsler” fra personen selv.  
Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for selvmord er faktorer som man ser øker risiko eller gir  
beskyttelse for selvmord generelt i befolkningen. Risiko- og beskyttelsesfaktorer er både forhold ved 
personen selv og forhold i miljøet og samfunnet rundt. Under gjengis slike faktorer: 
 
Risikofaktorer 
Individ:  
• Psykiske lidelser (særlig depresjon, schizofreni, andre psykoselidelser, personlighetsforstyrrelse) 
• Alkohol/rusmiddelbruk og da spesielt i kombinasjon med psykisk lidelse eller personlighetsforstyrrelse 
• Tidligere selvmordsforsøk eller selvskading 
• Somatisk sykdom 
• Psykososiale faktorer som langvarig stress, problemer i parforholdet, eller økonomiske vansker 
• Belastende livshendelser (for eksempel tapsopplevelser, vold, seksuelt misbruk eller andre  
traumer). Dette inkluderer også tap av status og roller 
• Eksponering for flere ulike faktorer 
Miljø: 
• Tilgang til selvmordsmidler som ved bruk fører til høy dødsrisiko 
• Eksponering for negative sosiale faktorer som for eksempel mobbing, arbeidsledighet og  
sosial isolasjon 
• Dramatisk og sensasjonspreget rapportering om selvmord i massemedia, hvor det gis  
detaljerte beskrivelse av selvmordsmetoder, tid og sted for konkrete tilfeller av selvmord 
 
Beskyttelsesfaktorer 
Individ:  
• God kontakt og tilhørighet til familie, venner og lokalsamfunn 
• Gode problemløsningsferdigheter, konfliktløsningsevne og ikke-voldelig håndtering av  
konflikter 
• Personlig, kulturell, sosial eller religiøs overbevisning som motvirker selvmord og styrker  
individets ønske om å leve 
• Evne til å søke hjelp for problemer, lett tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom 
Miljø:  
• (Godt og) Støttende lokalsamfunn (barnehage, skole, arbeidsplass og tros- og livssynssamfunn) 
• Lett tilgang på et helsevesen som har kompetanse på behandling av mennesker med stor  
selvmordsrisiko 
• Begrenset tilgang til selvmordsmidler 
 
Det er også viktig å peke på at alle mennesker også har en grad av motstandskraft og ressurser til å mestre 
kriser og nederlag. Evnen til å finne håp om bedring, til å finne mening og nytt fotfeste i livet og til å 
åpne seg for støtte og omsorg fra andre, er viktige elementer.  
 
Summen av tilgjengelig forskning viser at det uansett er vanskelig å forutse hvem som 
vil ta sitt eget liv. Derfor må mange av de selvmordsforebyggende tiltakene favne bredt. 

 
4. Selvmordsforebygging: Hva gjør vi i dag? 
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Når vi vet at mer enn 80 prosent av de som tar sitt eget liv har vært i kontakt med primærhelsetjenesten i 
det siste året før selvmordet, tyder dette på et potensial for selvmordsforebygging i helsetjenestene (3). 
Samtidig vet vi at årsakene til selvmord er sammensatte og ofte resultat av ulike faktorer. Mye av den viktige 
selvmordsforebyggingen må dermed også skje på arenaer utenfor helse- og omsorgstjenesten. Inkluderende 
lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og skoler der alle blir sett og  
hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra (7). 
I følge regjeringen (11) rapporterer mange kommuner at psykisk helse er deres største folkehelseutfordring. 
Samtidig erkjennes det at psykisk helse ikke skapes bare i helsesektoren. Et viktig strategisk mål fremover er 
derfor å sørge for at de sektorer som har de mest sentrale virkemidlene for å fremme psykisk helse også har 
et eierskap til området. Barnehager, skoler, arbeidsplasser, lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å 
fremme god psykisk helse. Å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet er et viktig 
område som oppfølging av Folkehelsemeldinga (2018-2019) Gode liv i et trygt samfunn. 
 
Mange intervensjoner er rettet mot å redusere risikofaktorer, men det er like viktig å vurdere og  
styrke faktorer som har vist seg å øke motstandskraften og tilhørighet, og som beskytter mot  
selvmordsatferd. Ut fra dette trenger vi både brede befolkningsrettede strategier i tillegg til tiltak rettet mot 
risikogrupper.  

 
I dette kapittelet har vi samlet alle nåværende tiltak i kommunen som vurderes å være 
selvmordsforebyggende. På bakgrunn av at selvmordsforebygging skjer på ulike arenaer og på ulike nivå har 
vi valgt å dele nåværende tiltak i universelle, selektive og indikative tiltak. Universelle tiltak er tiltak som 
rettes mot hele befolkningen. Selektive tiltak rettes mot risikogrupper, mens indikative tiltak er tiltak når 
man allerede er i selvmordsfare eller når selvmord er begått. 
 
 

4.1 Samarbeid/samhandling 
Tilbud og prosjekter som gjennomføres på overordnet nivå, i samarbeid mellom flere tjenester, med 
frivilligheten eller andre 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Sommerjobb for ungdom Drive Kriseteam – oppfølging av 
etterlatte. Samarbeid med 
Frøya kommune 

Tankevirus i u-skole og vgs 
(u-skole ble prøvd, ikke så 
vellykket) 

Alternativ læringsarena 
ungdom 

TryggEst – system for å 
avdekke og intervenere ved 
vold 

Forebyggende helsesamtaler SLT – tverrfaglig råd  

Deltagelse regionalt nettverk 

forebygging av selvmord 

Vivat – kurs i avdekking 
selvmordsfare.  Intern 
opplæring/skolering av 
kommunalt ansatte, frivillige 
og næringsliv.   

 

Overgangssamtaler u.skole – 
vgs med helsesykepleier og 
rådgiver skole 

Hjem for en 50-lapp – 
skyssordning for unge 

 

Ungdata - kunnskapsgrunnlag Motiverende intervju – 
samtalemetodikk 

 

Foreldretreff 0-6 år – 
frivillighet og familieteam 

Tankevirus – tverrfaglig 
satsing, psykisk helse i skolen 
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4.2 Barnehage 
Barnehagen er gjennom barnehageloven og barnekonvensjonen forpliktet til å skape et godt fysisk og 
psykososialt barnehagemiljø for alle barn. Rammeplanen fastsetter at barnehagen skal ha en 
helsefremmende og forebyggende funksjon. Livsmestring og helse har fått et eget kapittel i ny rammeplan. 
Fra et folkehelseperspektiv kjennetegnes barnehager med høy kvalitet av at de har små barnegrupper, 
tilstrekkelig, godt utdannet og personlig egnet stabilt voksenpersonell, som har lett tilgang til veiledning fra 
kommunepsykolog eller annet kompetent psykisk helsepersonell. 
Mange barnehager har også universalforebyggende tiltak for å fremme psykisk helse, livsmestring, 
inkludering, egenverd og relasjonskompetanse. Eksempler på slike programmer er: ICDP (International Child 
Development Program), COS (Circle of Security), og De Utrolige Årene.  
Tiltak i dag: 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 
COS Handlingsveileder v/ 

bekymring (utarbeides) med 
stafettlogg 

 

   

 

4.3 Grunnskole 
Grunnskolen bidrar med mye helsefremmende og forebyggende tiltak for barn/unge. Dette omfatter for 
eksempel tilpasset opplæring, arbeid med inkludering og deltakelse, innsats for sosial kompetanse og mot 
mobbing.  

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Psykisk helse som tema v/ 
miljøarbeider 

Miljøterapeut ansatt u.skole  

Samlivsuke Handlingsveileder v/ 
bekymring (utarbeides) med 
stafettlogg 

 

MOT   

 

 

4.4. Videregående skole 
Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

 Opplæringskontoret  

MOT Handlingsveileder v/ 
bekymring (utarbeides) 

 

“Tankevirus” samarbeid med 
helsestasjon og psykisk helse 

  

 

 
 
 
4.5 Barne- og familietjenesten 
Det er opprettet en egen Barne- og familietjeneste (BFT) i Hitra kommune. Denne tjenesten ligger under 

oppvekst. Tjenester herunder er Helsetestasjon- og familieteam, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og 
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barnevern. Videre ligger koordineringsansvaret for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende 

tiltak under denne enheten. BFT skal samordne hjelp og tiltak til barn, unge og familier i Hitra kommune.  

Det vil i planperioden være et overordnet mål å få samlet tjenestene i BFT slik at vi treffer godt på tiltak til 

barn, unge og familier, arbeide systemiske inn mot barnehager og skoler samt redusere helsemessige og 

sosiale ulikheter blant barn / unge og deres familier. 

PP-tjenesten: Veiledning, kompetanse og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i forhold til barn med 

særlige behov, samt sakkyndighetsarbeid.  

Barnevern: Barnevernkuratortjeneste, forbygge, undersøke, iverksette tiltak overfor barn, ungdom, familier. 

Helsestasjonen med familieteam: Helsestasjon med jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og familieteam. SLT 

koordinator. 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Evidensbaserte 
familieveilednings tiltak 

- ICDP 
- PYC (parenting young 

children) 
- Marte Meo 
- COS-Parenting 
- PMTO 
- Foreldremekling (egen 

kommunal mekler) 

BTI – tidlig innsats, bl.a. 
avdekke bekymring for 
barn/familier. 
Handlingsveileder v/ 
bekymring (utarbeides nå) 
med stafettlogg 
 

Samarbeid BVT/ familieteam/ 
helsesykepleier  
og legevakt/fastlege 

 Familievernkontor 
- Veiledning av par m/u 

barn 

Samarbeidspartnere 
- Innad i BFT 
- Barnehager/skoler 
- Politi 
- Psyk. helsetjeneste 
- VGS. Guri Kunna 

 

Samarbeid med 2. linje 
tjenesten. 

Program for implementering 
av samtaler for skilsmissebarn 
(PIS) barneskole (samarbeid 
med skole) 

Familieteam med barne- og 
familieveiledere 
 

 

Instagram/snap/ FB  konto v/ 
helsestasjonen – informasjon, 
holdninger 
 

Familieråd  ved 
barneverntjenesten 
(nettverkskartlegging i 
undersøkelsesfase og akutte 
hendelser) 

 

“Godt samliv”, gruppe “Snakke med”- 
bekymringssamtale 

 

VIP (Veiledning og informasjon 
om  psykisk helse i skolen) – 
psykisk helse vgs 

Delbart – nettvett 5-7.trinn 
sammen med Politiet 
 
Politi har delbart selv med 8-
10 kl. Og foreldre. 

 

Helsestasjon for Ungdom Samarbeidsteam 
- Tiltaksteam 
- Ressursteam 
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- Kjærneteam 
- Ansvarsgruppemøte  

(stafettloggmøter) 

Fødselsforberedende kurs Bekymringsvurdering / 
melding 

- Barnevern (0800-
1530) 

- Barnevernsvakta 
(1530-0800) 

 

 

“Kroppen min eier jeg”  
3. trinn – forebygge overgrep 

  

Tankevirus 2-3 vgs. (sammen 
med psykisk helse) 

  

 
4.6 Fastlegen 
Det er 6 vedtatte legehjemler i kommunen, 5 av disse er pr. tiden besatt. Legene betjener egne lister og 
deltar ellers både i ulike former for legevakt samt har ansvar for kommunale legeoppgaver. Legetjenesten er 
også betjent med hjelpepersonell med fagkompetanse. 
Fastlegen er ofte den første, og noen ganger den eneste, som blir kontaktet av selvmordsnære. 
Pasienten kan ofte presentere helt andre problemstillinger enn selvmordstanker. Derfor blir det 
særlig viktig at fastlegen kjenner til faresignaler, vet hvordan han/hun skal undersøke selvmordsfare 
hos pasientene, og at han/hun kjenner seg trygg på å samtale med pasienter om dette. 
I tillegg er det viktig at legene er kjent med de tilbudene som finnes i kommunen. 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

God fastlegedekning Legen spør ved indikasjon Oppfølging av pasient og 
pårørende etter forsøk 

Lokalt øhjelpstilbud dagtid 
samt kveldstid til kl. 20 

Handlingsveileder v/ 
bekymring barn (utarbeides) 

 

   
 

4.7 Rehabiliteringstjenester 
Psykiske spenninger setter seg ofte i muskulaturen, og smerten oppleves som fysisk. Derfor er også 
fysioterapeutiske tilbud viktig. Dette har særlig vist seg nyttig for personer med traumehistorier. 
Psykomotorisk fysioterapi er et viktig tilbud som ytes i den kommunale 
tjenesten. Det at også rehabiliteringstjenestene har kompetanse på selvmordsfare er avgjørende. 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Hverdagsrehabilitering – 
tverrfaglig fokus, systematisk 
trening 

Psykomotorisk fysioterapi, 
individuelt og i gruppe 

Henvisning etter 
selvmordsforsøk 

 Handlingsveileder v/ 
bekymring for barn 
(utarbeides) 

 

 Bassenggruppe unge  

 Treningsgruppe eldre  

 
4.8 Tiltak for eldre 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 
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Livsgledesykehjem Henvisning psykisk helse Henvisning til/veiledning fra 
psykisk helsetjeneste 

Tilsynslegefunksjon Fagskole psykisk helse/rus  
 Handlingsveileder v/ 

bekymring (utarbeides) 
 

 Dagsenter demente  
 Demensteam  

 Hjemmetjeneste som kjenner 
brukerne 

 

 
4.9 Oppfølgingstjenesten 
Tjenesten har 2 døgnbemannede bofelleskap, i akuttleilighet på Frøya som er døgnbemannet. OT  gir tilbud 
om blant annet lavterskel aktivitetstilbud, samtalebehandling uten henvisning fra lege, driver Frøya 
ungdomsbase i samarbeid med kultur på Frøya, kjør for livet en ungdomsklubb på Hitra, samarbeider tet 
med både ungdomsskole og videregående. Nytt av året er en nyopprettet stilling som heter bedriftskontakt. 
Dette er et tilbud bedriftene kan benytte seg av. Vi bistår ansatte som har utfordringer der måler er enten å 
holde dem i jobb eller få dem tilbake i jobb.  Tjenesten jobber tett med andre tjenester rundt brukere og 
deltar i ulike samarbeidsforum blant annet oppvekst, næringsliv, 2 linjetjenesten.  Høyt men variert 
kompetansenivå.   

Rapportering psykisk helse/rus 
– IS-24/8. Kunnskapsgrunnlag, 
statistikk 

Handlingsveileder v/ 
bekymring (utarbeides) 

Bofellesskap med 
døgnbemanning 

 Døgnåpen bekymringstelefon Akuttleilighet med bemanning 
i ny bolig 

 HAPP - 
hasjavvenningsprogram 

 

 Ruskontrakt Unge mellom 15-18 år 
Frivillig ruskontrakt unge 
voksne 18+ 
Oppfølging og samtaler 
gjennom kontraktsperioden 

 Hammeren gård – lavterskel 
aktivitet med oppfølging 

 

 Bedriftskontakt – oppfølging 
av ansatte i risiko 

 

 Kjør for livet 1 kveld i uka  

 Ungdomskontakt Guri kunna 
avd Hitra 

Tilstede hver mandag 11-12 

   

 

4.10 Psykisk helsetjeneste 
Tjenesten gir tilbud om blant annet lavterskel samtalebehandling både med og uten henvisning fra lege. 
Tjenesten jobber tett med andre tjenester rundt brukere og deltar i ulike tverrfaglige gruppetilbud. I tillegg 
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deltar tjenesten i kriseteam og har ofte langtidsoppfølging etter ulykker og brå død. Kompetansenivået er 
gjennomgående høyt. Selv om mange av forebyggingstiltakene må skje på andre arenaer, er det viktig at 
denne tjenesten besitter en spisskompetanse som øvrige tjenester i kommunen kan gjøre seg nytte av.  

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Åpent dagtilbud 
#sosialmandag 18-50 år. 

Samtalebehandling Oppfølging av selvmordsnære, 
etterlatte 

Tankeviruskurs i ungdskole og 
vgs 

Viderehenvisning 
andrelinjetjeneste 
 

 

 2-timen, akutte timer daglig  

Veileder andre tjenester Gruppetilbud KiD (kurs 
depresjonsmestring og –
belastning) 

 

 Sorggruppe  

Brukerplan – rapportering 
psykisk helse/rus, 
kunnskapsgrunnlag 

Diagnoseuavhengig 
mestringstreff - grupper 

 

 Handlingsveileder v/ 
bekymring (utarbeides) 

 

 

4.11 Voksenopplæring og flyktningetjeneste 
Den kommunale oppfølgingen av nyankomne flyktninger ivaretas av egen flyktningekonsulent. Denne 
samarbeider tett med andre relevante tjenester ut fra behov hos den enkelte flyktning/familie. 
Flyktningekonsulenten tar utdanning i ICDPmetodikk. Tjenesten tilbyr ellers undervisning som del av 
introduksjonsstønad eller i form av grunnskole og ulike norskkurs. 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Tett oppfølging av nyankone 
flyktninger, egne rutiner 

Viderehenviser til andre 
tjenester 

 

 Handlingsveileder v/ 
bekymring (utarbeides) 

 

   

 

4.12 Frisklivs- og mestringstjenester 
Foruten å tilby trening som behandling (henvises via fastlege) er det en rekke relevante tilbud for 
mennesker med psykisk helseplager. Dette kan gjelde utfordringer knyttet kosthold, søvnvansker, 
stressbelastninger. 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 
Turdag hver uke, åpen 
deltagelse 

Søvnkurs  

Trening som behandling, 
systematisk trening 

Sorggruppe  

 Diagnoseuavhengig 
mestringstreff 

 

 Handlingsveileder v/ 
bekymring (utarbeides) 

 

 

 



     

17 

 

4.13 Kultur 
Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 
Ungdomsbase   

Kuturskoletilbud   

 

4.14 Frivilligheten 
Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Strikkekafe   
Småbarnstreff   

Turer   

 

4.15     Forvaltningskontor/koordinerende enhet 
Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

Støttekontakt Tildeling Individuell plan  

Praktisk bistand i hjemmet   

Startlån   

Bostøtte   

 

4.16     Samarbeid med media 
Lokal presse har på eget initiativ satt fokus på psykisk helse og selvmordsproblematikk gjennom en rekke 
artikler og føljetonger de siste par årene. Avisa har også hatt lav terskel for å omtale kommunale tilbud 

innen psykisk helse.  

 

 

4.17 NAV 
Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

 Ungdomskontakt  

 Økonomisk sosialhjelp  
 Økonomisk rådgivning  

 
4.18 Politiet 

Universelle tilbud Selektive tilbud Indikative tilbud 

 Politikontakt  

 Familievoldskoordinator  
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5. Tema med særlig fokus i planperioden 
Når en første gang lager en plan om et slikt tema er det fristende å ønske å prioritere mange tiltak for alle 
grupper. Arbeidsgruppa anbefaler imidlertid at vi i denne første planperioden velger ut noen 
satsningsområder. Med utgangspunkt i fagkunnskapen som foreligger om selvmord, levekårsstatistikker for 
kommunen, allerede eksisterende tiltak samt opplevde mangler anbefaler arbeidsgruppen følgende 
områder: 

 

5.1 Barn og unge 
Ungdom i dag har mange valgmuligheter, og mange lever med et stort press om å lykkes på flere 
områder samtidig. Både kropp, utseende og resultater i idrett og skoleprestasjoner betyr mye for 
hvordan ungdom bygger selvbilde og opplever egenverdi. Det samme gjør forholdet de har til familie 
og venner. Ungdom som strever med seksuell orientering og identitet er en gruppe som har økt risiko for 
selvmordsatferd. Derfor bør samfunnet, og særlig skolene, være opptatt av å formidle både 
informasjon og aksept. Også ungdom som opplever seg mobbet eller sosialt utenfor, er sårbare. 
 
Ungdom generelt har ofte lite kontakt med fastlegen sin. En av årsakene kan være at de ikke 
prioriterer det økonomisk. Å spørre foreldre etter penger for å gå til lege kan være vanskelig, særlig 
om årsaken til legebesøket er svært personlig. Det er svært viktig at ungdom vet hvor de kan henvende seg 
når de har det vanskelig, at tilbudet er lett å nå og at det ikke er forbundet med stigma. Helsesykepleier og 
sosiallærere på skolen, helsestasjon for ungdom og ulike hjelpetelefoner/chattelinjer er lavterskeltilbud som 
kan være livreddende. 
 
Vi ser ellers at vi har en del unge voksne som strever i overgangen til voksenlivet. Retten til videregående 
opplæring er kanskje oppbrukt og en kommer ikke så lett inn i arbeidslivet uten formell kompetanse. 
Oppsøkende og systematisk tiltaksarbeid kan her være en nøkkel til at unge voksne kommer videre og 
opplever mestring. Ulike lavterskel treffsted og alternative utviklingsarenaer kan også være aktuelt. 

 
I øyregionen gir de aller fleste unge selv uttrykk for at de har generelt gode liv her på Hitra, gjennom lant 
annet Ungdata. Likevel vises det at de har lavere forventninger til fullføring av videregående skole og høyere 
utdanning enn gjennomsnittet, har høyere grad av psykiske plager, er mer på sosiale medier og nettspill, 
sover mindre og er oftere beruset enn landsgjennomsnittet.  
Mange av våre unge jobber med stort ansvar, høy lønn og har mye fri, noe som igjen gir muligheter til økt 
festing. Samtidig kan mye fritid skape mye ensomhet. Mange blir sittende hjemme over lengre friperioder 
uten så mye sosial kontakt. 
Noen ungdommer har en levestandard som er krevende å opprettholde, det er store lønnsforskjeller blant 
våre innbyggere og våre unge voksne. Mange ungdommene føler seg ikke god nok, at de ikke har gode nok 
jobber.  

 
5.1.1 Innspill fra Workshop med ungdom – kommer 

 
5.2 Forebygge utenforskap, skape inkluderende lokalsamfunn 
Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt 

oppvekstmiljø for alle. Dette handler både om informasjons- og holdningsarbeid, samt konkret arbeid for 

å skape gode, trygge lokalsamfunn. (12) 

 

Når en viser til det å bygge gode lokalsamfunn, viser vi til psykolog gjennom 35 år Kari Lossius. Hun snakker 
mye om det å bygge et lokalsamfunn, samfunnsendringer og inkluderende samfunn/utenforskap. Hun sier 

tydelig på mange forebyggende arenaer (vold, rus, selvmord), skal man bygge gode lokalsamfunn, må man 

forebygge. Viktighetene av at alle må med, og alle må ha en plass de kan føle tilhørighet. INGEN skal utenfor. 

Det gjelder på de tre hovedarenaene hvor barn befinner seg på; familie, barnehage/skole og fritid. Samtidig 
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som viktigheten av at kommunen har en overordnet god strategi/visjon for det å bygge ett godt 

lokalsamfunn. Den enkelt innbygger må bli involvert og engasjert. Det gode fellesskap begynner med deg 

selv.  

Det å øke innbyggernes kunnskap om hva hver enkelt kan bidra med blir viktig, likeledes å øke 
kompetanse i helsetjenesten på å se og agere på selvmordsfare. 
 

5.3 Samhandling med omkringliggende kommuner 
Med felles bo- og arbeidsmarked og stor grad av gjensidig utveksling av ungdommer og arbeidstagere er det 
naturlig å tenke felles tiltak også når det gjelder det forebyggende arbeidet om selvmord. Kriseteamene 
jobber allerede tett sammen i alle aksjoner, men det er et potensiale for felles tenking også når det gjelder å 
øke kompetanse hos ansatte forøvrig. Det å ha felles fagdager, lav terskel for å melde bekymring om 
innbyggere på tvers, felles arrangement og samlinger for innbyggere kan være noen av tiltakene i 
planperioden. Begge kommuner har jobbet på tvers i planprosessen, og selv om arbeidet nå resulterer i to 
separate planer er det et mål at en i planprosessen skal kunne sørge for flest mulige tiltak på tvers av 
kommunegrensene. 
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6. Handlingsplan: Nye tiltak og tiltak som forsterkes 2022-2025 
På bakgrunn av at selvmordsforebygging skjer på ulike arenaer og på ulike nivå har vi valgt å dele pågående 
/fremtidige tiltak i universelle, selektive og indikative tiltak. Universelle tiltak er tiltak som rettes mot hele 
befolkningen. Selektive tiltak rettes mot risikogrupper, mens indikative tiltak er tiltak når man allerede er i 
selvmordsfare eller når selvmord er begått. 

 
6.1 Universelle tiltak (hele befolkningen): 
 

Tiltak 1 Alle ansatte i kommunen skal ha god kunnskap om hva de skal gjøre dersom de møter 
personer med selvmords- eller selvskadingsproblematikk 
Foreslåtte tiltak vil her være undervisning til de ulike enhetene. Aktuelle interne undervisere er 
familieveileder med VIVAT kurs,  psykisk helse.1 stk fra Hitra og 1 fra Frøya er nå utdannet til å holde kurs på 
vegne av Vivat. Her må de gjennomføre to kurs i året for å opprettholde autorisasjonen. Et annet tiltak er å 
utvikle felles prosedyrer på enhetene for håndtering av selvmords- og selvskadingsproblematikk. 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder barne- og familietjenesten 
 

Tiltak 2 Helsehjelp skal gjøres mer kjent og tilgjengelig for innbyggerne 

Den digitale oversikten over de viktigste hjelpetilbudene for innbyggere som har det vanskelig skal 
oppdateres og legges lett tilgjengelig på nett og ute i aktuelle tjenester.  Det skal lages en egen brosjyre for 
ungdom og unge voksne som distribueres til alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler. 
Samarbeide med LEVE, og Kirkens SOS om å tilrettelegge informasjon om deres tjenester, både på ulike 
nettsider og ved å lage et visittkort med de mest aktuell steder å henvende seg. 
Gjennomføring: 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder helse og rehabilitering, kommunikasjonsenheten 
 

Tiltak 3 Markere verdensdagens for forebygging av selvmord 
Nå ut med informasjon, bidra til økt åpenhet og kunnskap, nå ut med hjelpetilbud. 
Gjennomføring: Årlig hver høst 
Ansvarlig: Psykisk helsetjeneste 
 

Tiltak 4 Forebyggende hjemmebesøk til eldre 
Hitra kommune har tidligere hatt forebyggende hjemmebesøk hos personer over 75 år som 
ikke har kommunale tjenester fra før. Den som skal gjennomføre besøket styrker kompetansen ved å 
gjennomføre kurset «Alderdom med trygghet». Kartleggingsverktøyet oppdateres slik at det sikrer 
kartlegging av psykisk helse, trivsel og livskvalitet. Tilbudet må markedsføres slik at fastleger, pårørende eller 
andre kjenner til det. 
Gjennomføring: Årlig fra senest 2024 
Ansvarlig: Enhetsleder helse og rehabilitering 
 

Tiltak 5 Informasjon utad, systematisk samarbeid med media 
Samarbeide med aktuelle media om å spre informasjon om aktuelle tilbud og tjenester på en måte som gir 
lett og helhetlig oversikt over aktuelle hjelpetilbud i kriser. 
Samarbeid med lokal presse om å nå ut med kunnskap og informasjon om psykisk helse og 
mestringsstrategier samt aktuelle tilbud. Bruk av sosiale medier for å få ut informasjon, spre holdninger 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder helse og rehabilitering, enhetsleder barne- og familietjeneste, enhetsleder 
sykehjem/hjemmetjeneste 
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Tiltak 6 Forankre oppfølgingsansvar for planen i SLT 
Vurdere om SLT kan utvides til også å kunne favne temaet selvmordsforebygging. Deltagerne er tverrfaglig 
og tverretatlige sammensatt og kan invitere andre ressurser inn. SLT kan gjennom sitt mandat løfte 
problematikken, evaluere tiltak og utfordre både tjenestene og befolkningen i planperioden.  
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Kommunalsjef helse og omsorg 
 

Tiltak 7 Få bedre oversikt over hitterværingens helse 
For å kunne evaluere tiltak er det viktig å vite noe om forekomst og lokale utfordringer. I planperioden skal 
det samles statistikk og erfaringstall fra aktuelle datakilder (Ungdata, folkehelseprofil, kommunebarometer, 
skoleundersøkelser, statistikk i de ulike tjenestene med mer) for å få et bedre bilde på hva som kjennetegner 
hitterværingen. Målet er å evaluere/igangsette målrettede tiltak. 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Kommunalsjef helse og omsorg, og kommunalsjef oppvekst. 
 

 
6.2 Selektive tiltak (risikogrupper): 
Tiltak 8 Tettere oppfølging av personer med selvmordsproblematikk 
Utvikle Oppfølgingstjenesens kvelds- og helgetjeneste. Sørge for fast drift av døgnåpen bekymringstelefon 
og sikre rutiner for videre henvisning. 
Gjennomføring: Løpende, 2022 
Ansvarlig: Oppfølgingstjenesten og psykisk helsetjeneste 
 

Tiltak 9 Kriseplaner og akuttoppfølging 
Kriseplaner er i bruk i enkelte av helsetjenestene. Enten det gjelder selvskading eller 
selvmordsforsøk, bør det alltid tilbys samarbeid med brukeren om en kriseplan. Kriseplanen bør 
inneholde hvilke tegn som er vanlige varseltegn om forverring/krise hos denne brukeren, hvilke tiltak 
som erfaringsmessig er nyttige og ønsket av bruker, samt mulige tiltak som har vist seg mindre nyttige. 
Denne bør lages sammen med personen det gjelder. Det skal utarbeides mal på slik kriseplan. 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Psykisk helsetjeneste, oppfølgingstjenesten, fastlege 
 

Tiltak 10 Gjennomgående kompetanseheving, deltagelse i fagnettverk 
VIVATProgrammet tilbyr opplæring av helsepersonell, pedagogisk personell og andre som kan møte 
mennesker med selvmordstanker. Målsettingen er at kursdeltakerne har mer kompetente og er tryggere i å 
intervenere i akutte selvmordskriser.  
Mange i helsetjenestene og blant pedagogisk personell har VIVAT kurs, men programmet kan nå enda lenger 
ut ved å tilby kurset for ansatte i hjemmesykepleien, hjelpepersonell ved legevaktstasjoner og ansatte i 
ungdomsskoler og videregående skoler. Kurset bør gjøres obligatorisk for helsesykepleier i ungdomskoler, 
videregående skoler og ansatte i helsestasjoner for ungdom. (Lærere bør også innlemmes, det krever 
økonomisk avklaring).  
Legges inn i års hjul Helsestasjon og familieteam og kjøres to ganger i året sammen med Frøya. 
Videre skal enhetsleder helse og omsorg på vegne av kommunen delta i regionalt nettverk for forebygging av 
selvmord.  
Gjennomføring: Oppstart Feb 2022 
Ansvarlig: Helsestasjonen og familieteam 
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Tiltak 11 Psykisk helse og selvmordsproblematikk hos eldre kartlegges i hjemmetjenesten og  
sykehjem  
Økt fokus på og prosedyrer for å kartlegge psykisk helse hos alle brukere av kommunens helsetjenester som 
del av helsekartlegging.  
Gjennomføring: 2022 
Ansvarlig: Alle ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem, forvaltningskontor 
 

Tiltak 12 Økt fokus på psykisk helse hos menn/fedre/gutter 
Foreslåtte tiltak her er eget møte for fedre på fødselsforberedende kurs. En viktig arena er skolen, og  
at ufarliggjøre det å snakke om følelser og øke kunnskap. En del menn med selvmordsfare kan  
identifiseres i kontakten med NAV. Det er ønskelig å etablere kontakt med næringslivet med dette som 
tema. Bruke lokale media for å sette søkelys på menn og følelser. 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder barne- og familietjenesten, enhetsleder helse og rehabilitering 
  

Tiltak 13 Forebygge utenforskap ved å ha arenaer for grupper av barn/unge som ikke deltar på 
nåværende, organiserte fritidsaktiviteter 
Alternative fritidstilbud med god tilgjengelighet og åpningstid, utvikling av planlagt skatepark.  Dette er tiltak 
som vil være avhengig av midler i budsjettprosess. Løfte kultur som viktig arena for forebygging. Kultur 
skaffe oversikt over hvilke tilbud som mangler. 
Gjennomføring: Senest vurdert fra 2023 
Ansvarlig: Kulturenheten 

 
Tiltak 14 Forebygge utenforskap ved å styrke samarbeidet rundt unge som står i fare for/faller 
utenfor videregående skole 
Tiltak her vil være å forbedre og utvikle gode rutiner og samarbeid rundt de som faller utenfor  
videregående/står i fare for å falle ut, særlig de under 18 år. Sørge for gode samhandlingsfora. Trekke 
Opplæringskontoret inn i tverrfaglig samarbeid for å ivareta overganger, lærlinger. 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Guri Kunna VGS 
 

Tiltak 15 Lavterskel dagtilbud i psykisk helse videreutvikles 
Treffstedet #sosial mandag som retter seg mot unge voksne 18-50 år videreføres og vurderes utvidet i 
samarbeid med frivilligheten 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Psykisk helsetjeneste og frivilligsentralen 
 

Tiltak 16 Videreutvikle oppfølgingstjenestens bedriftskontaktfunksjon 
Gjennom et samarbeid med næringslivet sørge for at bedrifter som er bekymret for egne ansatte har et 
kontaktpunkt i kommunen. Utfordre næringslivet på hvilket fokus de har på psykisk helse blant sine ansatte 
og hva de har behov for av støtte fra kommunen/frivillige/andre. 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Oppfølgingstjenesten, samarbeid med nabokommune 
 
 

6.3 Indikative tiltak (personer i selvmordsfare eller etter selvmord): 
Tiltak 17 Styrke kompetanse i selvmordsforebygging for leger  
Kompetanse på identifisering og håndtering av selvmordsfare hos fastlegene skal styrkes ved å markedsføre 
aktivt E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering fra Senter for Selvmordsforskning og 
-forebygging. Kurset er godkjent av Legeforeningen og er et 3 timers nettbasert kurs.  



     

23 

Gjennomføring: Årlig fra 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder helse, familie, rehabilitering 

 
Tiltak 18 Identifisere selvmordsrisiko hos hjemmeboende eldre 
Tilby ansatte i pleie og omsorg kurset «Alderdom med trygghet» i samarbeid med RVTS.  
Gjennomføring: Årlig fra 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder hjemmetjenesten 

 
Tiltak 19 Kriseteams oppfølging av etterlatte 
Følge opp og evaluere prosedyre om jevnlig og proaktiv kontakt med etterlatte det første året etter 
selvmord. Gjennomgå nasjonal veileder om oppfølging av etterlatte. Lav terskel for å henvise til relevante 
hjelpeinstanser 
Gjennomføring: Løpende fra 2022 
Ansvarlig: Leder kriseteam 

 
Tiltak 20 Oppfølging av barn og unge under 18 år som innlegges i sykehus etter selvmordsforsøk 
Det utarbeides egen prosedyre hvor alle under 18 år som blir innlagt i somatisk sykehus, der det er 
selvmordsforsøk/alvorlig selvskading/forgiftning møtes av kommunal helsetjeneste i forbindelse med  
hjemkomst. Målet er å avklare og sørge for videre oppfølging av både den unge og den nære familien. 
Oppdatere rutiner for pakkeforløp psykisk helse/rus 
Gjennomføring: 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder barne- og familietjenesten 
 

Tiltak 21 Oppfølging av voksne som innlegges i sykehus etter selvmordsforsøk 
Det skal utarbeides egen prosedyre hvor alle under 18 år som blir innlagt i somatisk sykehus, der det er 
selvmordsforsøk/alvorlig selvskading/forgiftning møtes av kommunal helsetjeneste i forbindelse med  
hjemkomst. Målet er å avklare og sørge for videre oppfølging av både den unge og den nære familien.  
Oppdatere rutiner for pakkeforløp psykisk helse/rus 
Gjennomføring: 2022 
Ansvarlig: Enhetsleder helse, familie, rehabilitering 

 
 
7. Høringsinnspill 

Innspillspart Innspill Kommentar 
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	Utvikling i 2020
	I 2020 var det 13 (2 %) færre selvmord i Norge enn i 2019. Under pandemiåret 2020 observerte vi en betydelig reduksjon i selvmord hos menn i aldersgruppen 40-49 år og en økning i aldersgruppen 70-79 år.

