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Kultursensitiv selvmordsforebygging 

Volda statlige mottak for EMA 6. og 7. november 2018  



Program begge dager 

 
• Grunnlagsforståelse 
• Migrasjonsstress og psykisk helse 
• Holdninger til selvmord og betydningen disse har i møte med 

den selvmordsnære  
• Hvordan forstår man selvmord i den vestlige og den østlige 

verden – forskjeller og utfordringer i møte med 
selvmordsnære 

• Samtale med den selvmordsnære 
• Øvelser 
• Ære, patriarkalisme og kollektivistisk familiestruktur – 

betydninger  
• Hvordan ta vare på deg selv? 
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Forekomst av selvmord WHO 



Hvorfor dette kurset om kultursensitiv 
selvmordsforebygging? 
 

 

 

• Økt innvandring/ 

• folkeforflytninger?? 

 

 

• Globalisering 

 

 

• Samfunn; flerkulturelle / 
etniske 
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Noen av utfordringene en hjelper står overfor: 
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Kultur/ 

subkultur 

Religion Etnisitet 

Trossystem 

Fagperson 



Afghanistan 
(Andersen and Kooij 2007; Raj et al. 2008) 

  
• Ca. 33 millioner 

innbyggere 

 

• 34 provinser 

 

• 99 % er muslimer 
 -80 % sunni 

 -19 % shia 

 -1 % andre 

 

• Hovedstad Kabul  
med ca. 4 millioner 
innbyggere 

6 16.11.2018 



   Behandling av mennesker med psykiske lidelser 

 



Religion 
 

 

      

     

• «et organisert system av tro, 
praksis, ritualer og symboler 
som er utformet for å lette 
nærhet til det hellige eller 
trancendente» Koenig et al, 2004 
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Kultur 
 

 

 

• «Systemer av delte 
ideer, konsepter og 
regler som ligger til 
grunn for og uttrykkes i 
den måten menneskene 
lever på». Kessing & Strathern, 1998 
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Religion og kultur(Murad Khan, IASP`s regionale 
konferanse i Asia 2018) 
 
 
• Kulturelle faktorer; kan være en 

buffer ved selvmordsrisiko 

 

• Religiøsitet, åndelighet og kulturell 
tro/praksis. 

 

• Religion og kultur er ofte 
sammenvevd og påvirker sterkt 
hverandre 
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Religiøsitet 
 

 

 

      

• «kvaliteten på å være religiøs; 
fromhet; andektighet; 
påvirket eller overdreven 
hengivenhet til religion». Koenig et 

al., 2004 
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 «Spirituality»         
 

 
 

• «den personlige søken 
etter å forstå livets 
ultimate spørsmål og 
meningen med og 
hensikten med å leve» 

 
 Moreira-Almeida & Koenig, 2006 
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 Religionens rolle 

 

   

• Å være religiøs kan bety bedre mental helse 
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Religionens rolle 
 

 

 

    
• Religion veileder og støtter og kan gi et kart over 

levesett, verdenssyn, idealer og verdier 

• Rettledning av normer og verdier, rett og galt etc. 

• Kulturens grunnleggende påvirkning av hjernen: 
kognisjon og kulturell filtrering.  
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Religionens rolle & mekanismer 
 

 

 

• Foreldrerollen: positive 
rollemodeller, bedre 
selvfølelse 

• Kan gi beskyttelse mot 
alkohol og annen 
rusmisbruk 

• Sosialt fellesskap 

• Skilsmisser er vanligvis 
sjeldnere blant religiøse 

• Transcendent 

• Frelse 
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Religionens rolle og narrativer 
 

 

      

 Forstå og fortolke ens egen opprinnelse og 

kontinuitet 

 Alternative narrativer for kompleks fortid og nåtid 

 Narrativer om overlevering over generasjoner 

 Transnasjonaliteter- forbindelse, kommunikasjon, 

fellesskap. 
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Religionens rolle 
 

 

 Ritualer: mange kristne ortodokse og muslimer går inn i en 

ganske streng fastetid  

 Viktig å inneha kompetanse til også å kunne møte 

fortellingen knyttet til ritualer i dagliglivet 

 Ritualer og hellige steder påvirker identiteten om hvem 

man er 

 Resiliens gjennom hellige gjenstander, ritualer og steder 

 Skaper struktur, gir mening og trygghet- 

motstandsdyktighet- traumestabiliserende 
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Tro som bærbart hjem 

 
• «The wawes, they were all over, so much all over, See, we were too much 

weigth, we need throw things in water to loses this too much weight. So 
what do I throw? I throw my clothes, my album with my family picture, my 
little jewel box I got it for my wedding, yes, I throw this. But I cannot throw 
my Bible, no, no, no. My family, gone, my things that I own gone, but God, 
God is the only home i have.» ( Eritreisk båtflyktning) 

 

• Troen som bærer når alt annet går under.  



Tro som trøst 

• «Guys who have the bucks for it, they can og for a chill-out weekend. But 
there is bloody little space to chill on a boat packed with 500 people, so what 
can you do. And what the hell can you do when the bloody boat, when it will 
capsize any moment. You can raise your head to the  sky and think that Jesus is 
with you on this bloody boat and will make the wave slop. That is all you can 
find comfort in.» 

 

• I krisesituasjoner 

• Gir et sted å trekke seg tilbake til 

• Gir sikkerhet  

• My «filling station» 



Religionens rolle (Murad Khan, IASP`s regionale 
konferanse i Asia 2018) 
 

 

 

     Negativt 

– Skyld 

– Konflikt 

– Stigma 
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Oppgave to og to 

  

Tap er et meget relevant begrep i møte med 

flyktninger/asylsøkere. 

Bruk 5 minutter her og nå til å diskutere følgende 

spørsmål: 

 

• Hvilke tap tror du mennesker med en flyktning bakgrunn har 
opplevd både i hjemlandet og siden? 



Opplevelse av savn og tap hos flyktningbarn: 

Foreldre (psykisk/fysisk). 

Familie, venner, nettverket. 

Hjemmet. 

Tilhørighet. 

Hjemlandet: eget kultur, 

språk, mat, klima og mer.  

Verdighet, helse, Identitet. 

 

Håp og framtid! 

 



Faktorer som påvirker psykisk helse hos 
flyktninger 

 

Mental  

helse 

Premigrasjon  

stress 

Postmigrasjon  

stress 

Sosiale ressurser 

Personlige ressurser 

Sosiodemografiske 

karakteristika 

Mental helse hos flyktninger handler om en helhetlig livssituasjon med ulike 

stressbelastninger og ressurser som virker i samspill 

                   (Modell etter Beiser, 1999) 



The Oslo Health Study (2006)   
15000 voksne i Oslo – ikke-klinisk populasjon 

• Premigrasjonsfaktorer (verst: tortur) bidrar til økte psykiske 
problemer hos flyktninger, men  

• postmigrasjonsfaktorer (verst: arbeidsløshet) ser ut til å være 
viktigere ift. psykisk helse enn premigrasjonsfaktorer 

 
Immigration, lack of control and psychological distress: Findings from the Oslo Health Study, 
Dalgard, Thapa, Hauff, McCubbin og Syed, 2006 



Akkulturasjonstress 

• Def.: tilpasning til en ny, dominant kultur 

 

• Læring av språk og kulturelle spilleregler 

 

• Læring av systemer og samfunnsstruktur 

 

• Medfører ofte opplevelse av nederlag og manglende 
mestring, samt følelse av å være mindreverdig og annerledes 

 

• Kan også medføre sinne/frustrasjon og avmakt 
 



         Balansekunst og krysskulturelt press 

 
 

 

 

 

 

 

• Ungdomskultur, familieinstitusjon, samfunnsstruktur 

• Ærestap og avmakt 

• Mangel på aksept og tilhørighet 

 

 



Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse   
– en litteraturstudie           (Dittmann og Jensen, 2010) 

• Studier har vist at en stor andel flyktninger har opplevd forfølgelse, tortur, 
seksuelle krenkelser, krig, vold og tap av foreldre eller andre nære 
familiemedlemmer  

•     (Oppedal,Seglem & Jensen, 2009; 

 

• Fem vanlige oppgitte grunner til flukt er:  

• (1) drap av foreldre, søsken eller annen familie;  

• (2) forfølgelse på grunn av etnisitet, religion eller seksuell legning;  

• (3) tvungen rekruttering til militære barnestyrker; 

• (4) krig i hjemlandet og  

• (5) Menneskehandel        (Thomas et al., 2003) 



Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse   
– en litteraturstudie           (Dittmann og Jensen, 2010) 

• I tillegg til vanskelige opplevelser før flukten har mange hatt 
en lang og vanskelig fluktperiode. 

 

• Barn og ungdom som er på flukt uten omsorgspersoner til å 
passe på seg, er i økt risiko for å bli utsatt for vold, overgrep 
og andre kriminelle handlinger.  

 

• Studier har rapportert om fluktperioder hvor barn har vært 
adskilt fra foreldrene sine i over ett år før ankomst til Norge  

•    

•    (Oppedal, Jensen & Seglem, 2009; Sourander, 1998).  



Krigstraumer og  
Barndomstraumer 

• Når vi møter flyktninger 
forventer vi ofte traumer 
knyttet til krig/flykt e.l.  

 

• Barndomstraumer kan 
skjule seg bak krigstraumer 

– Kombinasjon vanskelig 
oppvekst (vold, overgrep, 
omsorgssvikt)+ krigstraumer 
øker risiko for plager over tid 

Syrisk mor og barn 



Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse   
– en litteraturstudie           (Dittmann og Jensen, 2010) 

• Flere livsbelastninger fører til større risiko for psykiske plager  

•     (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2009).  

 

• Unge som har opplevd traumatiske hendelser som krig, vold og drap, løper 
en betydelig risiko for å utvikle alvorlige helseplager  

•    (Paramjit & O’Donnell, 2003; Shaw, 2003).  

 

• God foreldrestøtte modererer utviklingen av psykiske 

• vansker etter traumatiske opplevelser  

• (Cohen & Mannarino, 1996; Scheeringa, Wright, Hunt & Zeanah, 2006) 

 

• Barn som flykter uten omsorgspersoner, hører til en risikogruppe for 
utvikling av psykiske lidelser. 



Psykisk helse hos EM 1 – 2 år etter ankomst  

• Høy skårer på angst, depresjon og post traumatisk stress lidelse (PTSD) 

 

• Ingen signifikant endring over tid. 

 

• Antall  traumatiske opplevelse og daglidags utfordringer førte til høyere 
symptom nivå for:  

• - depresjon (daglidags utfordringer),  

• - angst og PTSD (traumatiske opplevelser og dagligdags utfordringer) 

 

•  (Belgia) - Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E. et al.  (2014)  

 

• Psykisk helse problemer vedvarer/blir kronisk (Nederland) – Bean et al., 
(2007)  



 
 Situasjonen til enslige mindreårige flyktninger 
 

 

• Har opplevd brudd på relasjoner til nære omsorgspersoner, 

• familie og slekt. Mange har også mistet foreldrene sine. 

 

• • Forskning viser at EM flyktninger har opplevd flere 

• belastninger enn andre flyktningbarn, særlig fysiske og 

• seksuelle overgrep. 

 

• • UngKul viser at EM flyktninger opplever flere belastninger i 

• hverdagen i eksil, enn andre ungdommer med 

• minoritetsbakgrunn: de er mer utsatt for ensomhet, 

• skolerelaterte belastninger og for stress knyttet til 

• Akkulturasjonsprosessen 

 

 



Stressful life events, spesielt trauma: langsiktig psykisk helse problemer 
                                                                 Jensen, Skårdalsmo og Fjermstad (2014) 

  

• ‘Interpersonal traumas that are chronic in nature or that affect social 

• support systems and core assumptions about the 

• world being safe and benevolent, as occurs with many 

• war-related experiences, tend to lead to higher rates of 

• PTSD and poorer daily functioning than single incident 

• traumas ‘                                                                             [Alisic et al, 2014].  

 

• ‘Importantly, unaccompanied refugee children 

• may continue to experience traumatizing situations or 

• other stressful life experiences after resettlement     [Fazel et al., 2012]. 

• Thus, they are vulnerable for continuous mental health problems.’ 



Religiøs og etnisk diskriminering   
Hvordan påvirker det vår psykiske helse? 



 

Mikroaggresjoner 

• nonverbale, verbale og adferdsmessige fornærmelser som kommuniserer 
fiendtlig, nedverdigende eller negativ ladet innhold til og om minoriteter, 
det være seg kulturelle, etniske, seksuelle eller religiøse (Sue mfl.2007) 
 
Kan være bevisste og ubevist stikk for eksempler i form av kroppsspråk, 
kommentarer og vitser.  
 
Mikroaggresjoner er ofte ubevisste og velmente. De kan være positive i 
form 



Mikroaggresjoner og Islamofobi 

 
Mikroaggresjoner på strukturelt plan: f.eks dominansen av 

vinklinger som demoniserer muslimer og innvandrere.  
 

 



Mikro – aggresjonsstress 
Sue D. W, 2010: “Microagression in everydaylife: Race, Gender and Sexual Orientation.  Hoboken N. J: 
Wiley 
 

 

• 1.  Biologiske og fysiske effekter 

• Akkumulerer forandringer. Kan oppleves like forstyrrende som store 
katastrofetraumer 

 

• 2. Emosjonelle effekter 

• Påvirker vår emosjonelle trivsel, psykisk tilpasning og mental helse 

 

• 3. Kognitive effekter 

• Forsøker å danne mening utfra små hendelser 

• Forstyrrer kognitiv prosessering (redusert fokus og produktivitet) 

• Stereotype trussel (identitet/mister interesser og under-presterer) 

 

• 4. Effekter på oppførsel 

• Hyper-skeptisisme (mistenkelig mot majoritetsgrupper) 

• Tvunget «samsvar» (overlevelse: å godta/eventuelt kopiere) 

• Sinne og frustrasjon 

• Utmattethet og håpløshet 
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                                Folk som snakker om selvmord, gjør det ikke. 

 

 

 

                                

                                 De som prøver å ta sitt liv vil bare at folk skal    
   legge merke til dem. 

 

                                     

                                  Det er farlig å spørre direkte om selvmord 

 

 

Jeg mener at:  



Diskuter følgende utsagn: 

«Det er galt å ta sitt eget liv» 

 

 

 

 



Gulatingsloven: 

• «Det er slik at hvert menneske som dør, skal føres til 
kirken og begraves i hellig jord, så nær som udådsmenn, 
kongesvikere og mordere, tyver og de som selv tar livet 
sitt. De som nå er nevnt, skal begraves i flodmålet, der 
sjøen og grønntorven møtes» 



Livsforsikring 
Engangsutbetaling ved dødsfall 

Gjelder fra desember 2011 
 

• A.1.2. Begrensninger - selvmord 

• Har den forsikrede tatt sitt eget liv, svarer selskapet dersom det er gått mer enn ett 
år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller dersom det må antas at 
forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord. Ettårsfristen regnes fra første gang 
forsikringsdekningen ble tegnet. 

• Se i tillegg begrensningene i de generelle vilkårene. 

 

• B.3. Generelle begrensninger i selskapets ansvar 

• B.3.1. Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet 

• Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. 
Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller 
sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 



Kristendom og selvmord 
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Selvmord i Islam 
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• https://www.youtube.com/watch?v=5MdNwvfU4bY 

 

 

 

 

• «…og ikke drep deg selv (eller drep hverandre), Allah er 
mest barmhjertig mot deg» Koranen, Surah An-Nisa 4:29 
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«Qatl al-nafs» (selvmord) 

 

 

«Oh you who believe! Do not devour your wealth in the wrong way, 

rather only through trade mutually agreed to, and do not kill 

yourselves» (4:29) 

 

 

 



Forståelse av selvmord i Islam 

 

• Få referanser i Koranen og Hadit 

• Må sees i sammenheng med mord 

• Å foregripe begivenhetenes gang ved å sette seg selv som dommer 

over egen eller andres død, unntatt hvor dette er berettiget, vil føre 

til at Paradiset gjøres utilgjengelig.  

• Livet er hellig og ukrenkelig- til låns fra Gud 

• En «ekte muslim» tar ikke selvmord- har ikke etterstrebet sine plikter 

og mangler respekt for det som kommer etter døden.  

• Døden er forutbestemt 



Religion som filter for vonde følelser 

 

• Forskning på muslimer med depressiv lidelse:  biologiske 
faktorer er sammenfallende  med symptomene hos andre 
etniske grupper 

 

• Dødsønsker i stedet for suicidal tanker og hensikter 

 

• Ønsker å dø, men omskriver dødsønskene av religiøs 
overbevisning til en form som ikke støter Gud ( Tseng, 2001, 
338) 
 



Pennen er løftet for «den gale» 

• I Koranen fremholdes det at ”Verken en blind, en krøpling eller en syk 

trenger å gjøre seg noen bebreidelser” (24:61). 

• Avsnitt omhandlende den som ikke skal ilegges straff: ... 

• ”Pennen er løftet for tre; for den sovende inntil han våkner, for barnet inntil 

det når ungdoms alder, og for den gale inntil han gjenvinner sin rasjonelle 

evne.” …  

• ”Og for gutten inntil han når puberteten.”  
 

– (al-Tirmidhī 1994, Kitāb al-−hudūd, −hadīth 1428) 

 



Modell samtalen 

Hassan 

1.Inn- 

ledning 

2. Hva 
ser 
du? 

3. 
Kartleg

ging 

4. 
Sikring 
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LIVETS  

TRE 
 

«Tree of Life»  
 

En narrativ og 
traumestabiliserende metode 

for identitet og tilhørighet  
 
 



Livets tre- narrativ metode 

 

• Narrativ tilnærming og metode i arbeid med barn, ungdom og voksne som har 
opplevde vanskeligheter i livet sitt.  

 

• Utviklet i Sør Afrika (Ncazelo Ncube-Mlilo REPPSI (Regional Psycho-social Support 
Initiative) i Zimbabwe og Sør Afrika og Dulwich Sentre Foundation i Australia. 

 

• BRUK AV METAFOR: Ideen om «livets tre» (Tree of Life) ble utviklet fordi det var 
kulturelt riktig å benytte et tre som metafor i den afrikanske kulturen den ble 
utarbeidet. Alle hadde en god relasjon til trær og det lå mye i den tanken. 

 

• Målsetning: å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet 

 

 

 



Alternative historier 

 

• “ALTERNATIVES stories are not just any stories. They are stories identified 
in counselling by which people describe how they would like to live their 
lives.”  

 

• “The therapist is interested to seek out, and create in conversations, 
stories of identity that will assist people to break from the influence of the 
problems they are facing” (Morgan, p.14).  

 



Å bli forfatter av egen historie «Empowerment». 

• Tykke og tynne historier (White, 2000) 

 

• «Fra problemhistorier til historier som kan gi handlekraft og makt til den 
undertrykte. Historiene må være skapt av personen det handler om, og må være 
grundig forankret i personens levde erfaringer.» 

 

• Gjenerindrende samtaler (rekonstruksjon av fortid). 

 

• Eksternaliserende samtaler- skille personen fra problemet (White, 2007) 



Treets ulike deler 

• Jord: Hvordan er det rundt deg nå? Hva gjør du på i hverdagen? Arbeid, skole, 
fritid, venner, familie 

• Røtter:  Identitet og tilhørighet.  Eks. Kultur, religion , tradisjon, familie og slekt. 
Eks: stedet du kommer fra, betydningsfulle  minner eller ritualer, venner/naboer 
som har betydd mye for deg, TV-programmer, språk, viktige hendelser. Hva betyr 
navnet ditt? 

• Stammen: verdier, talent og ferdigheter. Hva er du god til? Hva betyr mye for deg? 
Hva liker du å gjøre? 

• Grener: drømmer, håp og ønsker. Kan være både i forhold til deg selv på 
individuelt plan, men også i forhold til familie, etnisk gruppe, land (nasjonal 
tilhørighet) eller på et globalt nivå.  

• Frukter: Gaver du har fått. F.eks kjærlighet eller materielle ting 

• Blader:  Viktige personer i ditt liv, døde eller levende. 

• Frø: Gaver vi ønsker å gi andre 

 



Livet tre som samtale 

• JORDSMONN: Hvordan ser det rundt deg nå? Hva gjør du på i hverdagen? Arbeid, 

skole, venner, fritidsaktiviteter….. 

• Røttene og jordsmonn er opprinnelig tenkt å komme første for å skape «stranden 

og dermed få menneske ut av elven.» 

 

 



Livets tre som samtale 

• RØTTENE: Hvilke røtter har du? Her er det ikke et spesielt fokus på den 

biologiske historien, selv om det kan inkludere dette også. Det kan være 

sanger du husker, stedet du kommer fra, eventyr som betydde mye for 

deg, naboer/venner som betydde meg for deg, TV-programmer, 

tradisjoner, spesielle steder, tro/religion, sjelsettende hendelser. Språk, 

eller flere språk. Alt som gjør at personen er den del av noe som er større 

enn seg selv.  

 

 



    Livets tre som samtale 

• STAMMEN «Evner og ferdigheter». Hva er du god til? Personlige 

egenskaper, ferdigheter og talenter. Hva sier andre at du er god til eller 

verdsetter ved deg? Forsøk å få en god balanse mellom praktiske ting og 

verdier(eks: god i fotball, tegne, til å stole på, arbeidsom, ærlig) 

 

 



Livets tre som samtale 

• GREINENE: Greinene strekker seg fremover og ut, så dette handler om 

drømmer, håp og ønsker. I den vestlige verden assosierer vi som regel de 

ordene med noe individuelt. For å få en variasjon kan det være viktig å 

spørre mer spesifikt om håp, drømmer og ønsker for denne helgen? For 

din familie? For din etniske gruppe?  For ditt land? 

 



Livets tre som samtale 

• BLADENE: De representerer dem som er viktige for oss. Døde eller levende 

er like viktige. Det kan også nevnes dyr. Det kan bli følelsesmessig sterkt å 

minnes disse. I forskjellige kulturer har man forskjellige forhold til de som 

ikke lever lenger. I Afrika hvor metoden er utviklet, har man en tanke om 

at de døde lever videre blant de levende. For noen i vesten kan denne 

språkbruken gjøre det vanskelig og man må da tilpasse dette.  

 

 



Livets tre som samtale 

 

• FRUKTER: Dette er symboler for hva personer har gitt til oss 

som gaver (både verdier, normer, ferdigheter og materielle 

gaver). 

 

 

 



Livets tre som samtale 

 

• Frø: gaver man ønsker å gi til andre 

 

 



Modell samtalen 

Hassan 

1.Innle
dning 

2. Hva 
ser du? 

3. 
Kartleg

ging 

4. 
Sikring 
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Hvordan nærme seg Hassan?  

 

 

• Forstå den andres situasjon: 

• Vanskelig å se lyspunkter – innled til bruk av  
Livets tre 

 

• Jorden – representerer fritid/hverdag, hvordan 
er dette nå? 

 

• Sirkel vs lineær tilnærming 

 

• Metaforbruk 
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                 Lineær kommunikasjon 

I en lineær modell uttrykkes ting mest mulig «rett på sak», dvs. direkte, klart og 
konsist, uten snikksnakk. I hjem og skole i vårt eget land er denne modellen mye 
brukt. Vi læres opp til å si tingene som de er – og til å «kalle en spade for en spade». 

 

Vi oppfordres til å bruke en saklig, logisk og stringent uttrykksmåte. I skriftlige 
oppgaver læres vi opp til å holde oss til «fakta» og bruke korte og konsise setninger. 
Når vi skal uttrykke oss om en sak, sikter vi rett på målet og trekker bare inn 
momenter som underbygger det vi vil frem til. Denne uttrykksmåten kan illustreres 
med en pil rett på sak. 

 



 Sirkulær kommunikasjon (Spiramodellen v/prof Øyvind Dahl) 

 

 

 

 

 

 

 

Spiralmodellen illustrerer en samtale som sirkler rundt og rundt. I motsetning 
til den lineære modellen går den ikke rett på sak, men antyder bare temaet i 
omskrivende vendinger. 
 
Sakens kjerne nevnes ikke direkte, men den sirkles inn mer og mer slik at 
samtalepartnerne skal skjønne hva det snakkes om. Kunsten er å snakke om 
en sak uten å nevne den. Det er vanlig å bruke metaforer og allegorier 
(billedlige omskrivninger). 

 



Hassan 

• Hva er det med ham? 

 

• Hvorfor er du bekymret for 
ham? 

 

• Hva har du sett/følt? 
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Kultursensitiv kartlegging av selvmordsfare 

• Nærme deg selvmord forsiktig…(fra det 
lineære til det sirkulære) 

• Hva har skjedd? Nylige tap 

• Noen drømmer om at man er borte. 
«Når du har det slik, skulle du ønske at du  

• ikke var født?» 
«Skulle du ønske at du ikke eksisterte?» 
«Bare forsvinne?» «Hvordan da?» 

 

• «Når du har det sånn, har du tanker om å 
ta  

      livet ditt?» 
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Modell samtalen 

Hassan 

1.Inn- 

ledning 

2. Hva 
ser du? 

Spør 

3. Kart- 

legging 

4. 
Sikring 
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Kultursensitiv kartlegging av selvmordsfare 

 

• Røtter – representerer; tap, savn og håp 

 

• Stammen – representerer ferdigheter, 
egenskaper og talenter - hva vi er god til, liker, 
(forskjell før og nå) 

• Greinene – representerer drømmer, ønsker og 
håp 

• Bladene – representerer viktige personer i livet 
ditt, både levende og døde 

• Fruktene – representerer gaver du har fått i 
livet som verdier, holdninger, tradisjoner, kan 
også være materielle gaver 

• Frø- gaver du ønsker å gi til andre 
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Kultursensitiv kartlegging av selvmordsfare 

 

• Lytt til det vanskelige (bruk evt. Livets tre) 

 

 

– Barndom/oppvekst 

– Migrasjon 

– Familiehemmeligheter  

– Problemer i Norge  

– Skam/skyld 

 

 

• Vende en tapshistorie til en ressurshistorie 

• Finnes det gulltråder til livet? (Håp?) 
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      Modell samtalen 

Hassan 

1.Inn- 

ledning 

2. Hva 
ser du? 

Spør 

3. Kart- 

legging 

4. Sikring 
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Hassans livshistorie 

 

 Hva vet vi så langt?  
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Mer du trenger å vite 

 

 

 

 

• Grad av psykisk smerte 

• Selvmords plan - metode, tidspunkt og 
sted 

• Sosialt nettverk 

• Har de prøvd å ta livet sitt tidligere? 

• Har de eller har de hatt psykisk lidelse? 
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Hvordan sikre Hassans liv? 
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Risiko/ 
Beskyttelse 

Hva? Hvor? Når? 

Selvmordsplan? 
 

Tidligere selvmords-
forsøk? 

Tidligere behandlet 
for psykisk helse? 
 

Ressurser? 



Gjennomgang av samtalen fra i går 

• Hva ser du? 

• Lytt til det vanskelige (bruk evt. Livets tre) 

– Barndom/oppvekst 

– Flukt 

– Familiehemmeligheter 

– Norge 

– Skam/skyld 

• Spør om selvmord 

• Styrk disse: 

• Vende en tapshistorie til en suksesshistorie 

• Finnes det gulltråder til livet?  

 

• Grad av psykisk smerte 

• Selvmords plan - metode, tidspunkt og sted 

• Ressurser 

• Har de prøvd å ta livet sitt tidligere? 

• Har de eller har de hatt psykisk lidelse? 

• Sikring 
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Familie- og samfunnsstruktur 



 
• Umuntu ngumuntu ngabantu 

 
• Stammer fra Zulu, Xhosa og finnes på en rekke bantuspråk. 

 
• Afrikansk humanisme. Relasjonelt ikke individuelt. 

 
 

• «Man deler det man har. Det er som å si: Min menneskelighet 
er fanget i hva som er ditt!» 

 



 Familiestruktur  

Individualistisk 



Økologisk utviklingsmodell og familiestruktur  
(Brofenbrenner 1979) 
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Barneoppdragelse  
Frihet vs. Ansvar 
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Negativ sosial kontroll 

 

«Ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som 
utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens 
eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er 
systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i 
henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.»  
(Handlingsplanen «Retten til å bestemme over eget liv» 2017-
2020) 
 
Gjennomføres ofte ved hjelp av vold og trusler. Med det menes det at det 
unge er redd for konsekvensene det kan få når hun/han velger å opponere. 
 
Målet er å opprettholde kulturelle normer og identitet forankret i 
opprinnelseslandet, videreføre slektens/etniske miljøets rykte og anseelse og 
sikre videreføring og reproduksjon av etablerte slektstrukturer og 
maktforhold. 



Psykisk helse og sammensatte problemer  
Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgiverne sett fra brukernes ståsted. Bredal, Bråten, Hensen og Strand. FAFO 

• Foreldres respons: sosial kontroll eller for stor frihet? 
 
• Bestemme selv?  

 
• Samfunnet avkrever en selvstendighet og ansvarlighet i likhet med 

etniske norske elever.  
 

• Mangel på systemkompetente voksne rundt sine barn 
 

• Etnisk minoritetsungdom havner i en hyperindividuell situasjon- 
grenseløshet og mangel på regulering.  
 

• Drop-out/ tilbakesending til opprinnelsesland 
 



Film: «En norsk muslim» 
Om krysskultur, dobbeltliv og forventninger. 
• http://www.nrk.no/nordland/1.11366666 



Patriarkalsk familiestruktur 
(Khader, 2002, Al Bakdawi, 1998) 

 

• Patriarkalisme «faderstyre» 

• Mannen er overhode i en hierarkisk organisert familie der æresbegrepet 
står sterkt. 

• Om mors eller fars søsken er en del av familiehierarkiet kan fars bror ha 
større makt enn hva mor har . 

• Kyskhet for kvinnene er familieanliggende og ikke en privatsak. 

• Kvinnene har sin definerte rolle i familien. Mødrene har ansvaret for 
barneoppdragelse, jentenes kyskhet, ekteskapsinngåelse og forhandlinger. 
Mor har ansvaret hvis ikke døtrene følger reglene. 

• Menn og gutter har rollen som kontrollører og beskyttere- de kan være 
underlagt et press fra storfamilien i forhold til kontrollfunksjonen.  

 

 

 



Patriarkalisme og identitetsforhandlinger 
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Patriarkalisme i en migrasjonskontekst 

 

• ”Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og 
kontroll” av Anja Bredal, ISF 
 

• Gutter kan noen ganger være de som tar initiativ til kontrollen og være de 
som målbærer patriarkalske tradisjoner (mer enn foreldrene). 

 
• Behov for å anskaffelse av status på andre områder og begrense de-

maskuliniseringen. Eks: økt kontroll over kvinners seksualitet. 
 

• Push faktor: sosioøkonomisk deklassering og diskriminering.  
 
• ”Maskuliniseringsprosjektet” er altså en måte å kompensere for 

underordning og diskriminering i forhold til majoritetssamfunnet i en 
vestlig kontekst. 
 



Gutter/brødre/kjæreste som kontrollører 

• Kontroll av søstre er ikke bare noe gutter pålegges av foreldre, men kan 
også være forventet mellom kamerater. En mann kan krenke en annens 
maskulinitet ved å trekke hans kontroll over søsteren i tvil. 

 

 

•  I noen miljøer vil en bror reagere med vold mot søsterens kjæreste, fordi 
han har satt hennes ærbarhet i fare. Samtidig kan også kjæresterelasjoner 
få preg av denne koblingen mellom kjærlighet og kontroll, som gutter blir 
sosialisert inn igjennom sin rolle som søsterens vokter. 

 

 

• Når maskulinitet er bygd på kontroll av kvinner, og det ikke er mulig å 
kontrollere dem, blir det tydelig at dette er en avhengig og prisgitt 
maskulinitet. 

 



«Ute er jeg kongen, hjemme er jeg valp». 



Gutter og tvangsekteskap  
(Anja Bredal, ISF) 

Selv om gutter har større 
handlingsrom en jenter, gjelder det 
ikke nødvendigvis valg av partner. 

 

Mange er ikke vant til å snakke om 
følelser, og har lite å spille på i 
forhold til andre. Vant til at trusler, 
press og vold er måten man 
kommuniserer på.  

 

Moderate gutter moderne gutter.  



MANISLAM  
Nefise Özkal Lorentzenm 2014  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Aftenposten 25. april 2016: 

Vi er de skamløse arabiske jentene,  
og vår tid begynner nå | Nancy Herz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre 
«egne», skriver Nancy Herz (20). FOTO: Vincent  
Si ;D-innlegg: Vi er ikke et konsept. Vi er vår egen person, og vi 
krever å bli tatt på alvor: Både på norsk og på morsmålet vårt.  
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Æresbegrepet  
(Wikan 2005) 

• Er i utgangspunktet et positiv og universelt begrep som forbindes med 
selvfølelse, sosial anerkjennelse, omdømme, sosial status og posisjon. 

 

• Æreskodeksen varierer fra familie, etnisk miljø og nasjon. 

 

• I kollektivistisk kulturer vil æren tilfalle hele familien/slekten, på samme 
måte vil skam og vanære gjelde hele familien/slekten om en person bryter 
med vedtatte normer og regler for riktig oppførsel. 



  Æresbegreper (Farwa Nielsen, 2009) 

 

• Namus og sheref (Eckd)  begreper som henviser til æren  

• Sheref: mer bundet til sosial og økonomisk status i samfunnet 

• Namus: moralsk og seksuell ære 

• Eks på kvinnelig dyd: «Vær tålmodig med vold!»  

 



Æresrelatert vold 

Når voldens motiv er å 
ivareta ære, eller  

”gjenopprettelse” av tapt 
ære, benyttes ofte begrepet 

æresrelatert vold.   
 
 

Æresrelatert vold er vold i 
nære relasjoner 

 



Typer æresrelaterte voldssaker 

 

• Tvangsekteskap 

• Kjønnslemlestelse 

• Negativ sosial kontroll/ekstrem kontroll 

• Etterlatt i opprinnelsesland 

• Vold og trusler 

 

• Krysskulturelle konflikter/ 

• Generasjonskonflikter 

• Utfordringer knyttet til familiedynamikk og forskyvning av 
roller i en migrasjonsfase. 



Årsaker til æresrelatert vold 



Selvmord- kamuflerte æresdrap?  



Kamuflerte æresdrap 

• Kilde: Kaliber- svensk radioprogram, 2006 

• Unge jenter presset til å ta selvmord p.g.a å ha påført familien vanære 

• Kamuflerte æresdrap: piller, henging, brenning, trafikkulykker, drukning 

• 10/15 hjelpesentre vært i kontakt med jenter som har blitt oppfordret til å 
ta sitt eget liv 

• Ansatte ved fem av sentrene sa at de ofte hører om fordekte selvmord 

• Tre av fem som søker hjelp for tvangsekteskap- har blitt oppfordret til 
selvmord. 

• 1. Isolasjon 2. Oppfordring til selvmord (første sjanse). 3. Familien 
gjennomfører æresdrap.  

• Blir sett på som døde. 

• Tyrkia: innføring av dødsstraff for æresdrap førte til økning i selvmord i de 
kurdiske områdene 

 

 

 



Hvorfor ønsker man å dø? 
Mulige narrativer om avmakt i en migrasjonsfase  

• Erklært død av egen storfamilie og etnisk miljø 

• Å søke hjelp hos hjelpeapparat er offentlige anliggende og 
skummelt. En siste krevende utvei 

• Tortur og overgrep 

• Komplisert sorg og tapsopplevelser 

• Internalisert skam 

• Avmakt 
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Hvordan sikre Hassans liv? 
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Risiko/ 
Beskyttelse 

Hva? Hvor? Når? 

Selvmordsplan? 
 

Tidligere 
selvmords-
forsøk? 

Tidligere 
behandlet for 
psykisk helse? 
 

Sosialt nettverk 
Egne ressurser? 
Fastlege 



Samtale - huskeliste 

 

• Hva ser du? 
• Lytt til det vanskelige (bruk evt. Livets tre) 

– Barndom/oppvekst 
– Flukt 
– Familiehemmeligheter 
– Norge 
– Skam/skyld 

• Spør om selvmord 
• Styrk disse: 
• Vende en tapshistorie til en suksesshistorie 
• Finnes det gulltråder til livet?  

 
• Grad av psykisk smerte 
• Selvmords plan - metode, tidspunkt og sted 
• Ressurser 
• Har de prøvd å ta livet sitt tidligere? 
• Har de eller har de hatt psykisk lidelse? 
• Sikring 
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  Tema 

• Utfordringar og gleder ved å vere hjelper 

• Kjente begrep og reaksjonsmønster 

• Personlig og profesjonell eigenomsorg 

 

 



Kva arbeidet kan gi,  
samtale to og to 

• Har det påverka deg positivt å arbeide med 
klienter/pasienter/bruker som strevar?  

  

 Beskriv korleis 
 

• Har du opplevd personleg og fagleg vekst?  

• Kva har vore meiningfylt? 

• Kva har gitt glede? 
 

 



Sentrale forståingsmodellar 

Personleg og 

profesjonell 

eigenomsorg 

OVERSIKT OVER REAKSJONS- OG 

SYMPTOMBILETET 

1978 



Reaksjonar ved utbrentheit 

• aukande grad av isolasjon 

• distanse følelsemessig 

• faglig nysgjerrigheit dalar 

• opplevinga av å vere verdilaus aukar – angst for å bli 
«avslørt» som udugelig/dårlig 

• «det er noko gale med meg» 
 
«Selv om de kan vedgå at de har et arbeid som krever for 
mye, er de stadig altfor villige til å ta på seg skylden» 

   Maslach 1982, i Bang 2003 

 

 

 



Reaksjonar forts. 

 
 

• aukande tilbaketrekning frå kollegaer 
     (kan smitte arbeidsfellesskapet med desillusjon og resignasjon) 

• mental og fysisk utmatting 
– Nedsatt immunforsvar 
– Kronisk trøttheit 
– Muskel og skjelett-smerter i hode, nakke,  

skuldre og rygg (E. Langballe, 2008) 
– hovudverk 
– Håpløshet, veridløshet, meiningsløshet 

• Apati/depressivitet – angst, nervøsitet, labilitet 
 

Prosessen er sjølvforsterkande, og skil ikkje mellom og jobb og privatliv 



Eigenaktivitet to og to 

 

• Kan du relatere deg til dei ulike omgrepa og 
reaksjonsmønstra vi har gjennomgått? 
 
– Gir dei meining, samsvarar dei med eiga erfaring? 

– Kva bringer det opp i deg sjølv å snakke om reaksjonar hjå 
hjelparar? 
 

– Tenk gjennom for deg sjølv og del kun om du vil: 
• kva i mi historie og min person gjer meg utsatt i 

denne jobben? 

• er det eit mønster i jobblivet mitt mtp kva som vert utfordrande? 
 



Personleg eigenomsorg:  
det enkle er ofte... 

• Kosthald, trening/kroppsleg aktivitet, søvn, kontakt med 
naturen, kreativitet    (Yassen 1995) 

• Massasje/avslapping 

• Eigenutvikling 

• Latter     (Pearlmann & Saakvitne 1995) 

• Meditasjon, religionsutøving, engasjering i her og no 
(mindfullness)   (Kabat-Zinn, 1990) 

• Kontakt til eige støttenettverk  

• Terapi når det er nødvendig  (M. Hemilton, 2012)  



Nettsteder for litteratur og informasjon 

• www.selvmord.no 

• www.rvtsvest.no  

• www.leve.no 

• www.vivatselvmordsforebygging.net 

• www.kriser.no 

• www.ungsinn.no  

• www.utveier.no   

• www.flyktning.net 
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