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Extreme challenges / Ekstrem selvskading  

• Pasienter med svært alvorlig/gjentatt selvskading og omfattende 
innleggelser i psykiatriske døgnposter 
 

• Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP): 
Gjentatte enkelthenvendelser over tid 
Uro, bekymring, usikkerhet 

 

• Ekstreme utfordringer knyttet til: 
– Pasientenes situasjon, diagnostikk og helse 
– Helsetjenester, behandling og samarbeid 

 



Bakgrunn og oversikt 

• Pilotundersøkelse St. Olav, 8 kasi 
– T. Torgersen, presentert 2016 
– Større differensialdiagnostisk spredning enn ventet  

• Personlighetsforstyrrelse, psykose, lærevansker / nedsatt kognitiv evne  
• Henvendelser til NAPP over tid 

• Survey 2017 
 artikkel 2018 

• Prosjektstøtte 2018 
– Stiftelsen Dam (da Extrastiftelsen) 

• Oppstart 2019 april 
– Datainnsamling oktober 2019—oktober 2020  



Nasjonalt forskningsprosjekt 

Nasjonal prosjektgruppe 
 
Prosjektleder: Elfrida H Kvarstein 
PhD-student: Tuva Langjord 
 
Relevant kompetanse 
NAPP: Ingeborg Eikenæs, Øyvind Urnes 
NSSF: Fredrik Walby, RVTS: Arabella Nuila 
BUP: Carl Aksel Sveen, Ruth-Kari Ramleth, Line Stänicke 
TIPS: Erlend Mork, Kristin Lie Romm 
NevSom: Arvid Nikolai Kildahl 
Erfaringskompetanse: Thea Røstbakken, Mona Pettersen, Andrea Holst 
 
Regioner, nøkkelpersoner 
Øst: Petter Andreas Ringen, Johan Siqveland 
Sør: Tore Buer Christensen, Karoline Lindquist 
Vest: Tone Tveit 
Midt: Terje Torgersen 
Nord: Geir Øyvind Stensland, Henriette Riley, Tordis Høifødt, Herman Tvete 
 
Nettverket: Geir Pedersen  
 



Trinn I: Screening av forekomst 

 

 

• Nasjonal intervjuundersøkelse 

– Intervju med avdelingsledere i alle helseregioner 
 

• F. Holth et al. 2018   

 





Intervju dekket 3 hovedtema 

I.  Omfang 
• Del A: Langvarig døgnbehandling pga alvorlig selvskading  
• Del B: Gjentagende innleggelser pga alvorlig selvskading  
• Del C: Langvarige og gjentagende innleggelser pga alvorlig selvskading  
 
II. Konsekvenser 
• Del D: Alvorlige konsekvenser av selvskadingen  
 
III. Helsehjelp 
• Del E: Problemer med organisering av helsehjelp  

 



 Regioner Befolkning 

Avdelinger Gjennomførte intervju 

Svar 

%   DPS 
Psyk. Sykehus 

(PSH) 
Total DPS PSH Total 

n n n n % n % n 

Nord 480 000 6 6 12 4  67 4 67 8 67 

Midt 730 000 5 3 8 3  60 3 100 6 75 

Vest 1 100 000 13 9 22 8  62 7 78 15 68 

Sør 
2 900 000 

14 7 21 10  71 6 86 16 76 

Øst 9 11 20 7  78 9 82 16 80 

Sum 5 200 000 47 36 83 32  68 29 81 61 74 



Omfanget 

• Ikke geografiske forskjeller i forekomst 
 

• 427 identifiserte situasjoner i intervjuundersøkelsen (2016) 
– Gjsn per avd 2–3 pasienter 

 

• 109 alvorlige medisinske sekvele – 5 døde 
 

• 122 store samarbeidsproblemer innen helsetjenester  
 

• Diagnose & Behandlings-/tjenestebehov 
• Ressurser og ansvar 

 



Hva er ekstremt? 

 

• Hyppig: Def.:  >5 ganger siste år 

• Langvarig: Def.: >4 uker siste år 

• Hyppig + langvarig: Def.: >5 ganger og >4 uker siste år 

 



Trinn II:  
Kartlegging av pasienter og helsetjenester 



Design 

• Kartlegging  

– Differensialdiagnostikk 

– Personlighetsfungering 

– Samarbeid i helsetjenestene 

• Poliklinisk sammenligningsgruppe: Nettverk for PF 

• Opplæring i workshops, klinikere 

• Oppfølging kliniske tilbakemeldinger   

 

 



Nasjonalt forskningsprosjekt 

• Tverrsnittsstudie  

 

• Innlagt pga alvorlig selvskading 
eller høy risiko for dette 
 

• 13 helseforetak (HF) er med 
OUS, Diakonhjemmet, Ahus, Innlandet, Vestre Viken, 
Vestfold, Østfold, Sørlandet, Fonna, Bergen,  

Midt-Norge, Nordlandssykehuset, UNN  



Nøkkeldatoer og oversikt 

 

• Fagseminar startet prosjektet (august 2019) 

• Workshoper i Oslo 30. august og 17. september 2019 
– Instrumentene i utredningspakken 

– Kristiansand, Bergen (05.09.), Trondheim (03.09)  
og Tromsø (25.09) 

• Datainnsamling: 1. oktober 2019—1. oktober 2020 

• 2021  Analyser og artikkelskriving 

 



Hva kartlegger vi  

 

• Differensialdiagnostikk 

• Personlighetsfungering 

• Samarbeid i helsetjenestene 



Scheduled studies Research questions Method 

Paper 1:  

 

Psychopathology, social functioning 

and health-related life-quality 

among extensively hospitalized 

patients with severe self-harm.  

What characterizes the 

psychopathology of extensively 

hospitalized patients with severe 

self-harm? 

  

Outpatient comparison group 

Diagnostic interviews on psychiatric disorders. 

Specific screening of cognitive functioning, 

autism, substance abuse, PTSD symptoms 

 

Assessment of functioning, life-quality, symptom 

distress (self-reports and observer evaluations). 

Paper 2: 

 

Personality functioning among 

extensively hospitalized patients 

with severe self-harm. 

 

What characterizes the personality 

functioning of extensively 

hospitalized patients with severe 

self-harm? 

 

Outpatient comparison group 

 

Assessment of central aspects of personality 

functioning (diagnostic interview and self-

reports) 

 

Assessment of self-harming behaviors and 

suicide attempts (self-report and interview). 

Paper 3:  

Health, welfare and treatment 

experiences among extensively 

hospitalized patients with severe 

self-harm. 

 

What characterizes service use and 

experiences for extensively 

hospitalized patients with severe 

self-harm? 

Interviews on health and welfare services and 

treatments. 

 

Self-reports on treatment experiences and 

cooperations. 

Clinician reported treatment and cooperations 
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Outpatient comparison group 
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What characterizes service use and 

experiences for extensively 

hospitalized patients with severe 

self-harm? 

Interviews on health and welfare services and 

treatments. 

Self-reports on treatment experiences and 

cooperations.  

Clinician reported treatment and cooperations 

Bedre forståelse av 
psykopatologi og 
alvorlighetsgrad 

Bedre forståelse av 
personlighetsmessig fungering 

på tvers av diagnose 

Bedre forståelse av 
samarbeid innen 

helsetjenester 



Hva ser vi foreløpig 

 

• 4 HF 

• Alle kvinner 

• Aldersspredning 20-årene til >40 

• Tilbakemelding gjennomført til alle klinikere + 1 pasient 

 



Antydet til nå til nå 

Gjennomgående:  

• Lav livskvalitet  

• Høyt utslag på suicidalitetsfare, depresjon,  
eksistensiell mening og glede 

• GFS (GAF) lave verdier  
• Fungering: 18—45; Symptom: 30—42   

 



Antydet til nå 

• PTSD-utslag hos samtlige deltakere 

• Flere diagnoser gjennom MINI og SCID-5-PF 

• Psykose representert 

• RAADS (autisme-/asperger-utredning) forhøyet hos flere, 
men ingen autismediagnoser gitt (videre utredning foretatt) 

• Lærevansker: Grenseverdier for videre utredning hos flere 

– (HASI – Hayes ability screening index) 

 

 

 

 

 



Antydet til nå 

 

• Personlighetsforstyrrelse 

– SCID-5-PF, SIPP 118, LPFS-BF, ECR, DERS 

– Samtlige har utslag på PF 

– Borderline hyppigst, men også unnvikende, antisosial, 
tvangspreget, uspesifisert 

 

 



Antydet til nå 

 

• Aleksitymi og/eller følelsesregulering gjennomgående 
problematisk 

– DERS, TAS-20, MOAS,  
tilpasset «mentaliseringsintervju» — spm om sterke reaksjoner 

 

 

 

 



Eksempel fungeringsevne 

Global funksjonsskåre (GFS / GAF) 
Normalt: 70-90, Mild alvorlighetsgrad 61-70, 
Moderat 51-60, Alvorlig rundt 40 og ned. 

Sosial og arbeidsmessig fungering (WSAS) 
0-14: Ingen til Mild, 15-30: Moderat,  
Over 30: Alvorlig 



Eksempel plager og symptombelastning 

Generell helsetilstand (EQ-5D) 
1=Ingen problemer, 2=Litt, og 3=Betydelige 
problemer 
 

Manglende trivsel og velvære (PHQ-9) 
0-4: Minimal, 5-9: Mild, 10-14: Moderat 

15-19: Moderat alvorlig, 20-27: Alvorlig (Depresjon?)  

Skårer mellom 70 og 90 anses normalt 

Bekymringer og rastløshet (GAD-7) 
0-4: Minimal, 5-9: Mild, 10-14: Moderat 
15-21: Alvorlig. Vurder GAD ved skårer over 10 



Følelser – vite/kjenne, følelsesregulering   
 

Spørsmål om følelsesregulering (DERS) 
Skåre rundt 2=Av og til, 4= Mesteparten av tiden 
 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål om følelser (TAS-20) 

TAS-20 Totalskåre - Under 2,5: Ingen alexithymi 

2,5-3.0: Mulig alexithymi, Over 3: Sannsynlig alexithymi 

 



Eksempel relasjons-/personlighetsstil 

Spørsmål om opplevelser i nære forhold (ECR) 
Normal variasjon ved hovedskalaene: Unngåelse: 2-4, Engstelig: 2-5 Personlighet (SIPP 118) 
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Traumer   

• PTSD-CL-5 

– Skåre over 33 kan indikere mulig 
PTSD 

 

 

• Traumer i barndommen (CTQ) 
Grenseverdier indikert ved røde 
søyler 

 



Kvalitative spørsmål 

 

 

• Fenomenologien – få «tak» i menneskene 

• Heterogenitet? 

 



Hva sier de selv 

«Jeg har til tider følt  
meg som et håpløst 

tilfelle og at 
problematikken min av 

og til har vært for 
‘komplisert og 
sammensatt’».  

«Har slitt med ulike 
former for selvskading i 

flere år og vært i 
psykiatrien lenge. Selv 
om behandlingen jeg 

har fått har vært bra så 
er nok selvskadingen 

det som har skapt mest 
hinder i 

behandlingsprosessen.»  



Hva sier de selv 

«Jeg hater meg selv, 
og syns denne 

kroppen er så ekkel og 
skitten. Og vil heller at 
jeg skal ødelegge den, 
enn at jeg skal kjenne 

på det ekstreme 
ubehaget jeg har. » 

«…med årene har det 
blitt en måte å ‘overleve’ 

på, og regulering av 
følelser og vonde tanker. 
Selvskadingen har hatt 

flere funksjoner for meg 
og vært en form for 

avhengighet i tillegg.»  



Gjennomføringen – til nå 

 

• Positive tilbakemeldinger 
– Pasienter 

– Klinikere: Mulighet til å gjennomføre samlet utredning man ellers ikke 
ville hatt 

 

• Stort organiseringsarbeid 
– Travle avdelinger 

– Høyt belegg  

 

 

 



Samarbeidsprosjekt 





 

 

www.ekstremselvskading.no 



Hva er ekstremt? 

 

• Hyppig: Def.:  >5 ganger siste år 

• Langvarig: Def.: >4 uker siste år 

• Hyppig + langvarig: Def.: >5 ganger og >4 uker siste år 

 




