
9. og 10. mai 2023
Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 

Konferanseprogram

Hvordan nå alle?
Befolkningsrettet selvmordsforebygging 

12. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Med forbehold om endringer 



Tirsdag 9. mai 2023 
09.00–10.00 Registrering 

10.00–10.15 Åpning av konferansen ved Oslo-ordfører Marianne Borgen 

10.15–11.00 Første plenarsesjon 

Suicide prevention through public information efforts – what have we learnt? 
o Professor Jane Pirkis, University of Melbourne

11.00–11.15 Pause 
11.15–12.15 Første plenarsesjon – fortsettelse 

Suicide prevention through public information efforts – what have we learnt? 
o Professor Jane Pirkis, University of Melbourne

12.15–13.15 Lunsj 
13.15–14.30 Andre plenarsesjon 

Diskusjon: Har åpenhet om selvmord sin pris? 

• Selvmord i redaktørstyrte medier
o Erik H. Sønstelie, ansvarlig redaktør, Oppland Arbeiderblad

• Folkeopplysning om selvmord og forebygging i Norge – hva er erfaringene så langt?
o Lars Mehlum, professor, NSSF

• Forebygge selvmord gjennom digitale medier
o Karoline Rørtveit Thorbjørnsen, leder, Psyktærlig

14.30–14.45 Pause 
14.45–17.00 Parallellsesjon 

Sesjon 1 

• Suicide prevention through public information efforts
o Professor Jane Pirkis, University of Melbourne



Inkludert 15 
min pause 

Sesjon 2 

• Informasjonssamtalen med barn som er pårørende til foreldre med selvmordsatferd – en
mulighet for forebygging?

o Synøve Magnussen Wiig, RVTS Øst
• Primærhelsetjenestebruk blant etterlatte etter selvmord

o Sissel Marguerite Bélanger, FHI
• Erfaringskompetanse: en samskapnings ressurs i helse – Kommune 3.0

o Hege Fox, ROM Agder
• LEVEs likepersonssamtalerapport 2022

o Lisa Aareskjold, LEVE
• Fra tap til handling: Hvordan kan etterlatte engasjere seg i forebygging

o Anne Giljebrekke, Annie of Norway AS

Sesjon 3 

• OPS! i videregående skole
o Øyvind Dåsvatn, Marianne Larssen, og Ingrid Sæbø Møllen, RVTS Sør

• Fra ord til handling – praktiske tiltak for forebygging av selvmord
o Ronny Olsen, NFK

• Fylkeskommunens rolle i selvmordsforebygging
o Silje L. Kaspersen, SINTEF

• Flernivå selvmordsforebyggende tiltak i Ukraina
o Johan Siqveland, AHUS og NSSF

17.00 Avslutning faglig program dag 1 

19.30 Konferansemiddag og sosialt samvær! 
Husk å melde deg på 



   Onsdag 10. mai 2023 
08.30–10.30 

Inkludert 15 
min pause 

Tredje plenarsesjon 

Hva skjer med nasjonal handlingsplan? – Fire innblikk 

• Vi ønsker oss et samfunn med god psykisk helse for alle
o Tove Gundersen, generalsekretær, Rådet for psykisk helse, Nasjonalt forum for

forebygging av selvmord
• Hvorfor det er viktig å involvere pårørende i behandlingen

o Anne-Grethe Terjesen, fagsjef, Pårørendealliansen
• Medmenneskelighet og sosialt fellesskap som metode for forebygging av selvmord –

Erfaringer fra Livslosen
o Ingrid Nyhus, daglig leder, Livslosen
o Siw Rylander, frivillighetsleder, Livslosen

• Fra selvmordsrisikovurdering til forebygging satt i system
o Fredrik A. Walby, forsker, NSSF

10.30–10.45 Pause 
10.45–11.45 

11.45–12.00 

Fjerde plenarsesjon 

Etterlatte i selvmordsforebygging – Hva trenger de, og hva kan de bidra med? 

• Hvordan kan etterlatte engasjere seg i forebygging
o Anne Giljebrekke, CEO, Annie of Norway AS

• Hva slags behov har etterlatte i et langtids-perspektiv
o Knut Andersen, klinisk sosionom, VID

• Hva nå? Oslos kriseteam står klart døgnet rundt
o Silje Klommestein Kristiansen, sosionom, Oslo Kommune

Avslutning i plenum 

12.00–13.00 Lunsj 
13.00–14.30 Parallellsesjoner 

Sesjon 4 

Selvmordsforebygging i et systemperspektiv 

• Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling: Implikasjoner for selvmordsforebygging

o Fredrik A. Walby, NSSF



• Selvmord under døgnopphold – nye funn fra kartleggingssystemet
o Ebba Giil, NSSF
o Helene Astrup, NSSF

• Pårørendes erfaringer og behov
o Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen

• Systemperspektiver på selvmordsforebygging i psykisk helsevern
o Martin Ø. Myhre, NSSF

Sesjon 5 

• Psykiske helse blant utenlandsadopterte i Norge: mangel på forståelse for adoptertes
utfordringer og oppfølgingsbehov gir grobunn for psykisk sykdom og selvmordsproblematikk

o Kjersti Satish, VID
• Eutanasi av dyr – sammenheng med selvmordstanker og holdninger til dødshjelp hos

mennesker blant veterinærer i Norge
o Helene Seljenes Dalum, UiO

• Snakk om det mann!
o Mari Helenedatter Aarbakke, KUN

• Kartlegging av selvmordsforebyggende tiltak rettet mot samer i nordiske land
o Anne Silviken, UiT

Sesjon 6 

• Selvskading og selvmordstema i sosiale medier – hvordan møte
barn og unge

o Ingrid Sæbø Møllen, RVTS Sør
o Julia Hagen, RVTS Midt

• Mønstre i helsetjenestebruk forut for selvmord
o Carine Øien-Ødegaard, FHI

• Hva skjer etterpå med pasientene behandlet for villet egenskade på somatisk sykehus?
o Ping Qin, NSSF

• Langtidsoppfølging av ungdom som har mottatt dialektisk atferdsterapi, en kvalitativ studie
o Anita Johanna Tørmoen, NSSF

14.30 Avslutning faglig program dag 2 – Takk for nå! 
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