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Sammendrag:  Diskusjonen om internett og suicidalitet bærer preg av mange påstander, 

antakelser, og anekdoter. Mitt mål i denne artikkelen er å presentere en grov oversikt over 

faglitteraturen; hvilke problemstillinger man har  forsket på, hva hovedfunnene er og hvilke mulige 

implikasjoner funnene kan ha. 

Abstract: Public debate about internet and suicidality is characterized by assertions, assumptions and 

anecdotes. My aim in the present article is to present an overview of  the suicidological literature; 

which research questions have been  posed, what the main findings are, and what possible 

implications the findings may have. 

Metode: Det ble foretatt et søk i PubMed I mars og april 2020  med følgende søkeord: ((((((internet 

[mesh] OR internet [ti] OR googling [ti] OR chat rooms OR surfing)) AND (suicide [majr] OR suicid* [ti] 

OR self-harm [ti] OR self-injurious [tiab]))) AND (group OR groups OR self-help OR contagious OR 

prevent* OR imitative OR pact* OR methods OR epidemic* OR hindrance))) OR (internet [ti] AND 

suicide [ti]). Intensjonen var å fange opp et bredt spekter av faglitteratur som  omhandlet både farer 

og fordeler ved internett ut fra et selvmordsforebyggende perspektiv. Dette søket gav 452 treff. Jeg 

gikk gjennom alle titlene og valgte fra en skjønnsmessig vurdering ut 93 artikler som dekket bredden i 

feltet. Jeg leste disse og bestilte deretter ca. 20  supplerende artikler. Dette er således ikke en 

systematisk metastudie men en mer usystematisk oversikt over bredden i feltet.  

 

Innledning 

Amerikanske ungdommer i alderen 8-18 år bruker ca. 7 ½ time på internett hver dag (Weigle, 2014). 

Nesten 20 % av disse ungdommene bruker mer enn 10 timer, og er «nesten kontinuerlig» på 

internett (Gansner et al., 2019). Mye av søkeaktiviteten på internett angår informasjon om psykiske 

lidelser (Fu et al., 2010; Szumilas & Kutcher, 2009). Fremtredende karakteristika ved internett er at 

en enorm bredde av informasjon er lett tilgjengelig, at søkeaktiviteten er anonym og  at muligheten 

for å  regulere informasjonen er lav (Huang & Messi, 1996; Luxton et al., 2011; Michell & Ybarra, 

2008; Reid & Weigle, 2014). Dette er faktorer som vil kunne lette tilgjengeligheten av informasjon 

om tabuområder som psykiske lidelser og selvmord. Suicidologer har understreket at internett er et 

tveegget sverd i selvmordsforebyggende sammenheng (Mehlum, 2000; Thompson, 1999). En ytring 

(eller billedmateriale) som er lagt ut på internett er nærmest umulig å fjerne; alt lagres og kan lett 

kopieres og videresendes (Huang & Messi, 1996). Dette har åpenbare implikasjoner for mobbing på 

internett («cyberbullying»), som på grunn av disse faktorer gjør at mobbingen  vil få en 

tilstedeværelse og permanens som vanlig mobbing ikke har. Kommunikasjonen på internett er ikke 

synkron og en kan i mange tilfeller ikke vite hvem som mottar den, noe som kan gi utilsiktede 

effekter (Huang & Messi, 1996; Munroe, 2001). 

Internett skaper en kommunikativ kontekst med særegne effekter. Tidlig i e-postens historie la en 

merke til tendensen til å uttrykke seg «sterkere» og mer emosjonelt enn i annen kommunikasjon, 

såkalt «flaming».  Emosjonelt sterkere uttrykksmåter på internett utgjør det Suler (2004; 2005) kaller 

«the online disinhibitory effect».  Adferd på internett er ikke derved nødvendigvis et sannere uttrykk 

for personens «egentlige jeg»; poenget er at forskjellige kommunikasjonsformer skaper distinkte 

kommunikasjonskarakteristika (Suler, 2004; 2005). 
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Spredningseffekter av selvmordsaktivitet via Internett 

Det foreligger en nærmest overveldende evidens for en korrelasjon mellom forskjellige former for 

internettbruk og suicidalitet (Gansner et al,  2019; Kaess et al.,  2014, Kwon et al.,  2020; Sueki, 2014; 

Tseng & Yang, 2014). Dette er imidlertid tverrsnittsstudier («cross-sectional studies») som ikke kan si 

noe om kausalitet, selv om noen fremholder at totalbildet av denne forskningen skulle tilsi at det er 

en kausalsammenheng mellom internett og økt suicidalitet (Aboujaoude, 2016; Hagihara et al, 2010; 

Harris et al., 2014). 

 

Det finnes en rekke kasuseksempler hvor personer har søkt på internett etter selvmordsmetoder og 

deretter anvendt dem. Dette blir ofte kjent når det det dreier seg om selvmordsmetoder som er 

uvanlige og esoteriske i den omliggende sosiokulturelle kontekst, som for eksempel inhalering av 

chloroform i en plastpose (Zorro, 2014), lage en mikstur av  blader fra et vanlig prydtre (Wehner & 

Gawatz, 2003), eller inntak av helium (Yip et al., 2017). (Se også Alao et al., 2006 og Aderet, 2009). 

Inntak av helium er forøvrig en selvmordsmetode som anbefales av eutanasiforeningen Hemlock 

Society i deres eutanasimanual Final exit (Humphry, 1991). Utgaven fra 2012 inneholder et eget 

appendix om helium (Zorro, 2014). Det er også eksempler på at informasjon på internett har vært 

med på å skape epidemier eller clustere av bruk av visse metoder. Kjente eksempler i suicidologien er 

gassforgiftning i Tyskland (Paul, 2017), epidemier av karbonmonoksydforgiftning med egangsgriller 

og grillkull i  Kina (Jiang et al., 2017) og Korea (Lee et al., 2014). Det mest dramatiske eksempelet på 

selvmordsepidemier med utgangspunkt i internett er epidemien med hydrogensulfid i Japan i 2008 

(Durkee et al., 2011; Morii et al., 2010). I løpet av kun et halvt år døde mer enn 180 mennesker ved 

bruk av dette svært toksiske stoffet, som enkelt kan  fremstilles av  lett tilgjengelige ingredienser. Et 

hotell i Tokyo måtte evakuere fire etasjer og i Konan City begikk en 14 år gammel jente selvmord ved 

dette preparatet. Moren ble innlagt på sykehus og over 90 naboer evakuert. Politi og medisinsk 

personale måtte bruke gassmasker ved utrykninger til åsted (Truscott, 2008).  

 

I kollektivistiske samfunn i Asia som Japan og Kina brukes internett til å inngå selvmordspakter blant 

fremmede. Selvmordsmetoden er som regel karbonmonoksydforgiftning (Jiang et al., 2017). I disse 

tilfellene treffes personene og utfører selvmord sammen. Det er også kjent et tilfelle av falske 

selvmordspakter. I mai 2011 ble en amerikansk sykepleier dømt til ett års fengsel for delaktighet i to 

selvmord. Han hadde kommunisert med opptil 20 personer på selvmordschatte-sider og inngått 

selvmordspakter som han ikke hadde tenkt å fullbyrde (Niezen, 2013). Internett gir også ideelle 

muligheter for oppmerksomhetssøkende aktiviteter; det Feldman (2000) har beskrevet som  

«Munchausen by internett» (Feldman, 2000). Munchhausens syndrom er en tilstand hvor en søker 

oppmerksomhet rundt sin person ved å påføre seg selv skader. En annen variant er at en kan skade 

egne barn for å få oppmerksomhet, såkalt «Muchhausen by proxy». Den er den potenseringen av 

Muchhausenlignende aktiviteter internett gir mulighet for Feldman henviser til.   

«Det finnes en rekke kasuseksempler hvor personer har søkt på internett 

etter selvmordsmetoder og deretter anvendt dem.» 
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Et relatert problem er at folk kontakter digitale hjelpefora for å trakassere og lure de som svarer, noe 

som fører til utbrenthet blant personalet (Barak, 2007). 

Arendt & Scherr (2017a) fant at Robin Williams` selvmord påvirket søkeaktiviteten om selvmord på 

internett i to uker etterpå. Ueda et al. (2017) fant at spredningseffekter var avhengig av Twitter-

aktiviteten etter at et selvmord var dekket av tradisjonelle media. Mens vanlige media ofte er 

omfattet av retningslinjer om dekning av selvmord (Kjelling Nybø, 2007), er situasjonen vesentlig 

annerledes for internett. I en undersøkelse av FNs 193 medlemsland fant Maloney et al. (2014) at 

kun 15% av de land som hadde retningslinjer for omtale av selvmord i media inkluderte internett i 

disse retningslinjene. I en undersøkelse av «det mørke nettet» (som krever spesiell software som The 

Onion Router og hvor det er umulig å identifisere brukerne), finner Mørch et al. (2018) at når en 

sammenligner med studier av det vanlige internettet, for eksempel studien til Biddle et al. (2016), er 

det mindre forekomst av spredningsinduserende nettsider om selvmord på det mørke nettet.  De 

konkluderer: “»…this study seems to show that the TOR Darknet might not contain as much 

dangerous content as some might fear” (s. 131). I en studie av en tysk hashtag-side fant Arendt 

(2019) triggende billedmateriale med hurtige kutt/skiftninger hvor han tenker seg at  materialet kan 

indusere såkalt subliminal-persepsjon. Det vil si at man ikke selv er klar over at man har vært 

eksponert for et  materiale, men at det likevel kan tenkes å påvirke tanker og handlinger. Gunnell et 

al. (2012) finner at internett var involvert i 9 av 593 selvmord de undersøkte. 

 

Hvem foretar suicid-orienterte søk på Internett og hva søker de?  

Harris et al. (2009) finner at det å være benektningsorientert og sosialt tilbaketrukket var 

karakteristiske trekk hos personer som søkte på selvmord på internett, og Mok et al. (2016) finner 

høy sosial angst som et karakteristika. Niederkrotenthaler & Till (2018) foretok en innholdsanalyse av 

innlegg på et suicidalitetsforum og kategoriserte disse. De finner: «The most common life-related 

problems mentioned, as highlighted by primary posters, were interpersonal problems (30,2 % of all 

primary posters), followed by breakups (24,9%), mental illness (23,2%), isolation (23,1%) and 

psychiatric treatment (14,7%)» (s. 259). Harris et al. (2014) finner at suicidale brukere av 

internettforum for suicidalitet var ute etter tilknytning og samtaler med likemenn online mer enn 

kontakt med profesjonelle. 

Internett-fora kan virke selvmordsforebyggende fordi de virker støttende (Baker & Fortune, 2008; 

Wiggins, 2016), men også fordi de «kjøper tid» og muliggjør inngripen (Ruder et al.,  2011; Wiggins, 

2016). Barak  (2007) beskriver det israelske hjelpeforum på internett, SAHAR, hvor de direkte har 

grepet inn i mer enn 100 tilfeller. 

Det er også viktig å se aktiviteten på internettfora opp mot den sosiokulturelle konteksten de 

forekommer i. Noen av pro-selvmordsidene kan analyseres som en protest og en anti-diskurs mot 

samfunnets holdning til selvmord (Niezen, 2013; Vagnhammar, 2004; Westerlund, 2011), eller de kan 

manifestere eksisterende trekk i kulturen, som f.eks. tendensen til selvmordspakter i Japan som 

uttrykk for de kollektivistiske og gruppeorienterte trekk i japansk kultur (Ozawa-de Silva,  2008; 

2010). Pressedekning om internett og selvmord kan også reflektere et regimes fiendtlige holdning til  

internett generelt, som for eksempel i Kina (Golub & Lingley, 2007). 
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Kommentarfeltene 

Det er utført studier av hvordan personer reagerer på selvmordskommunikasjon på internettfora 

(Gritton et al., 2017; Fu et al., 2013), og  det er også  gjort studier av reaksjonene på nyheter om 

selvmordshendelser på internett ved å studere kommentarfeltene (Balazs et al., 2013; Sisak et al., 

2005). Det som overrasker ved disse studiene er omfanget av negative, spydige og kyniske 

kommentarer. Den siste studien gransket kommentarer til at en 14 årig jente og en 15 årig gutt 

hadde overlevd etter å ha kjørt en bil utfor Turisalu-klippene i Estland, kjent som et «hot-spot» for 

utsprangselvmord. Bilen hadde truffet noen tretopper og det hadde reddet livene deres. Noen av 

kommentarene var at det som hadde skjedd var den ultimate forbrukerorienterte test av kvaliteten 

og robustheten på det aktuelle tbilmerket! Fordelingen av kommentarene var slik: «More than half 

of the comments expressed readers` negative attitude (ironic 31% and angry 28%) while 21% of them 

remained neutral or indifferent. Twenty one percent of readers tried to initiate a serious discussion 

about the causes and prevention of suicide” (s. 87). En prosessuell studie er utført på Twitter-

aktiviteten etter selvmordet til den svenske musikeren Tim Bergling («Avicii”) (Niederkrotenthaler et 

al., 2019). Soron (2019) studerte et selvmord fra Bangladesh hvor en 25 år gammel høyt profilert 

Facebook-bruker annonserte sitt selvmord på platformen: «She had more than 200 000 Facebook 

friends and followers who observed the post for more than 100 hours, yet nobody stepped forward 

to notify police or family members to prevent the incident» (s. 56). Hennes Facebook-logg muliggjør 

også detaljerte studier av kommentarer og delinger i tiden like før selvmordet. 

Det har forekommet tallrike tilfeller hvor personer har utført selvmord «live» foran webkamera med 

løpende kontakt med «følgere». Disse har også vært gjenstand for studier (Ma et al., 2016; 

Westerlund et al., 2015). Det som også overrasker her er de mange tilfeller hvor «følgere» 

oppfordrer selvmordskandidaten til å utføre selvmordet eller kommer med oppfordrende og 

sarkastiske kommentarer, noe som eksempelvis forekom i 11 av de 26 tilfeller som var studert av 

Phillips & Mann, 2019). 

 

Internettfora for etterlatte etter selvmord 

Studiene her indikerer at etterlatte opplever å ha stor hjelp av dem, både i å takle sorgen, skape 

mening til hendelsene, og reorientere seg mot fremtiden (Bailey et al., 2017; Hagstrøm, 2016; 

Hollander, 2001; Scocco et al., 2019). Selvmord utgjør en meningskrise hvor den etterlatte vil forsøke 

å lete etter grunnene og meningen med det som skjedde, og interaksjonen på internettfora kan bidra 

til det. En 21-årig datter spør på et slikt forum: «In two days I will bury my mother. I can`t get that 

she is gone. My loved, loved mother. She was depressed and hospitalized to get the best help 

possible for her extreme anxiety. I visited her almost every day to show my affection. The whole 

family was waiting for the big change, but even in hospital she committed suicide. How can that be? 

[+ hjertesymbol]» (Hagstrøm, 2016, s 13). Disse fora kan også studeres som “mot-diskurser” mot 

«Det har forekommet tallrike tilfeller hvor personer har utført selvmord 

«live» foran webkamera med løpende kontakt med «følgere».»  
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samfunnets gjengse oppfatninger av selvmord og av etterlatte. En deltaker skriver:  “Portraying all 

the suicidal as mentally ill is wrong. Some have just had enough of this harsh and inhumane society» 

(Hagstrøm, 2016, s. 14). Et viktig budskap som kommer frem er at det mange etterlatte ønsker er et 

emosjonelt nærvær, “simple caring”, og at folk er til stede for dem, ikke alskens velmente og 

instrumentelle råd (“tenk på det positive”, “du treffer sikkert en annen” etc) (Hollander, 2001). 

Denne type likemannsstøtte er også mye brukt; over halvparten av etterlatte i USA oppgir å være 

aktive på interaktive internett-fora (e-mail lister, chat-rooms, etc) (van der Houwen et al., 2010) 

Det finnes også hjemmesider hvor etterlatte kan skrive minneord om personer som har utført 

selvmord, for eksempel Faces of suicide og Gone too soon cemetary. Disse sidene karakteriseres av 

mange av de samme tema som de interaktive sidene for etterlatte. Når det gjelder fordelingen ble  

ca. 80 % av nekrologene skrevet for yngre menn, mens bidragsyterne mest typisk var kvinner 

(Krysinska & Andriessen, 2015). Studiet av en hjemmeside på Facebook for en fiktiv karakter (Dr. 

Kutner i TV-serien House, M.D.) viste at personer kunne gi uttrykk for å sørge over en fiktiv karakter 

de var identifisert med mye på samme måte som de ville sørget over en person de kjente og var glad 

i (DeGroot & Leith, 2018). 

 

Identifisering av selvmordsnære personer ut fra aktivitet på internett 

Ett av nøkkelkriteriene i Beck et als. (1974) Suicidal intent scale er hvorvidt personen har 

kommunisert om en selvmordshandling på forhånd og hvorvidt personen har lagt til rette for 

muligheten til å bli oppdaget under forsøket og derved reddet. Slik sett vil det å skrive om sin egen 

suicidaliet på internett komme i den motsatte enden av spekteret. Det er mange eksempler på at 

man har grepet inn på basis av personens kommunikasjon (Barak, 2007;  Canadian Medical 

Association Journal, 2015).  

Det har også vært en rekke forsøk på å kunne identifisere selvmordsnære personer ved å anvende 

algoritmer på internettaktivitet (Brownlie, 2018; Amblalawan et al., 2019; Arendt & Scherr, 2017b; 

Du et al., 2018; Sueki, 2015). Internettselskapene («Internet providers») f.eks Facebook, samarbeider 

om dette slik at dersom visse ord og temakombinasjoner forekommer i det personen skriver vil det 

automatisk komme opp informasjon om hjelpetiltak for suicidalitet (Brownlie, 1918; Canadian 

Medical Association Journal, 2015), samt at personens følgere/venner kan rapportere/videresende 

det som er skrevet til Facebooks sikkerhetssenter (Canadian Medical Association Journal, 2015). Det 

mest kjente forsøket på denne type virksomhet er Samaritans Radar-applikasjon fra 2014, lansert 

under mottoet «turn your social net into a safety net». Applikasjonen advarte en persons følgere på 

Twitter dersom personens meddelelser indikerte depressive eller suicidale tanker. Denne resulterte i 

en masse «falske positiver» og ble også oppfattet som en utilbørlig intimitetsovertråkkende 

overvåkning, noe som resulterte i at den ble trukket tilbake etter kun 9 dagers bruk som følge av 

massive protester (Brownlie, 2018; Lancet, 2017;Lee, 2014). 

 

«Big data»-type monitorering av internettaktivitet 

Ved svineinfluensautbruddet i 2009 kunne man i retrospekt identifisere utbruddsregioner ved å 

studere forekomsten av svineinfluensa-relaterte søkeord  (fever, infection, cramps, sweating, etc) på 
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Google Trends (en logg av alle søkeord som er blitt benyttet på Google) (Fond et al., 2015). Det er 

også gjort undersøkelser på søkeaktiviteten om selvmord på Google, hvor denne er korrelert med 

suicidal aktivitet eller med bruk av andre søkeord (stress, depresjon, krise, etc) (Arora et al., 1016; 

Arendt & Scherr, 2017b, Chandler, 2018; Fond et al., 2015; Ma-Kellams et al., 2016, Song et al., 2014; 

Waszak et al., 2018). Man finner ulike korrelasjoner, men konklusjonen i forhold til å omsette dette i 

konkrete selvmordsforebyggende tiltak er pessimistisk (Fond et al., 2015). 

 

Søkeaktiviteten og søkemotorer 

Som det allerede er klart, inneholder internett en betydelig spennvidde av materiale og informasjon 

om selvmord. Hvilken del av dette materialet en person i en suicidal krise vil bli eksponert for med en 

gitt søkeaktivitet vil kunne være avgjørende. Det er derfor en god del forskning som ser på akkurat 

dette. Små forskjeller i søkeord skaper store forskjeller i treff (Thornton et al., 2017).  I mange studier 

er det benyttet negative søkeord  («how to kill myself» og lignende) som ikke uventet har gitt treff på 

pro-suicid sider og sider med informasjon om selvmordsmetoder (Biddle, et al., 2008; 2012; 2016; 

Chen et al., 2017; Gilhooley et al., 2015; Singaravely et al., 2015). Mer nøytrale søkeord som for 

eksempel «suicide» gav en overvekt av treff på selvmordsforebyggende sider (Bell, 2014). Thornton 

et als (2016) undersøkelse er ganske typisk for fordelingen en får på sider med ulik profil: «Google 

searches retrieved a high percentage of irrelevant websites (26% n= 136). Of the 329 relevant 

websites retrieved, the majority were suicide preventive (88%); however, a considerable proportion 

of sites expressed mixed (22%) or neutral (8%) suicide attitudes, and 1% were explicitly pro-suicide” 

(s. 48). Szumilos & Kutcher (2009) så på kvaliteten av informasjonen om selvmord på hjemmesidene 

og hvorvidt den var i overenstemmelse med forskningen, men fant at kvaliteten overraskende var 

ganske lav. For eksempel var over halvparten av påstandene om selvmord hos ungdom på mye 

anvendte kanadiske internettsider ikke evidensbaserte. Forfatterne advarer mot hva som kan være 

følgene av dette: «Increased perceptions of risk may unnecessarily amplify public concern, focus 

interventions away from validated factors, or guide the public to demand services that are unlikely to 

be effective» (s. 602). Haim et al. (2017) undersøkte om en persons tidligere søkehistorikk om 

selvmord ville påvirke etterfølgende søk, den såkalte “filter bubble effect” (Pariser, 2011), ved at en 

får treff i tråd med tidligere søkehistorie eller kjøpeadferd. De fant at denne effekten ikke var til 

stede for selvmordsrelaterte søk. Disse og andre forskere som har sett på algoritmene for hvorvidt en 

internettbruker blir presentert for hjelpeinformasjon for suicidalitet påpeker hensiktsmessigheten i 

at denne blir presentert oftere og at en bør utvide algoritmenes spennvidde (Cheng et al., 2019; 

Haim et al., 2016; Arendt & Scherr, 2017b). Det er imidlertid ikke kun søkeordene som vil påvirke 

hvilken informasjon man eksponeres for, men også hvordan sidene er linket til hverandre og til 

annen informasjon («Hyperlink network analysis»). Kemp & Collings (2011) fant ved en slik analyse at 

dersom man også tok hyperlinker og det totale nettverket av selvmordsinformasjon med i 

betraktning ville det favorisere tilgjengeligheten av de selvmordsforebyggende sidene, idet disse i 

mye større grad var linket til hverandre, mens pro-selvmordsidene fremstod isolerte og uten linker 

fra sider med mye trafikk. 
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Cyberbullying og selvmord 

Mobbing har naturlig nok også flyttet seg til Internett. «The online disinhibition effect» medfører at 

ungdommer kan uttrykke seg på internett på en måte de ikke ville ha gjort i virkeligheten (Hinduja & 

Patchin, 2008), samt at mobberne potensielt er til stede døgnet rundt. Den markante nedgangen i 

evnen til empatisk innlevelse man finner i de store nasjonale undersøkelser av ungdom i USA 

(tilsvarende «Ung i Norge» undersøkelsene) er tidsmessig korrelert med den økende 

utbredelse av internett; det å lære empati kan forutsette at en er direkte eksponert for 

andres reaksjoner i reelt sosialt samspill slik at internett kan ha en undergravende effekt 

(Turkle, 2015).  

 

Estimater av hvor stor del av ungdommen som opplever cyberbullying varierer markant, men er 

funnet å ligge på mellom 20 og 40 % (Tokunga, 2010). Enkelttilfeller av selvmord er referert i 

faglitteraturen: Amanda Todd (15) (Lester et al., 2013) og Hope Witsell (13) (Reid & Weigle, 2014) 

utførte begge selvmord etter å ha sendt et toppløsbilde av seg selv på sosiale media, som deretter 

ble brukt til digital mobbing. Ut fra egenskaper ved kommunikasjonen på internett (disinhibisjon i 

uttrykket, høy spredning, umulig å fjerne) er det absolutt grunn til bekymring (Hinduja & Patchin, 

2010). Mye mediaoppmerksomhet er blitt viet «selvmordsspillet» Blue Whale Challenge, og det er 

tallrike artikler om det også i fagtidsskrifter (f.eks. Mukhra et al. 2019; Siddequin, 2017), men det kan 

virke som en del av omtalen er sensasjonalistisk og overdrevet  ("Blue Whale Challenge," 2020). 

Ungdom kan angivelig bli eksponert for dette på sosiale media dersom de har skrevet om depresjon, 

angst og selvforakt. Det er et «spill» som går over 50 dager med stadig større krav til å skade seg selv 

eller å utføre andre bisarre aktiviteter som ender med at «spilleren» utfører selvmord. 

 

Potensielt skadelig informasjon, men også mulighetenes land 

Internett har åpenbare generelle implikasjoner for terapeut-pasient forholdet. For det første kan 

pasienten lett få tak i informasjon om terapeuten på internett som kan påvirke forholdet generelt og 

overføringsdynamikken spesielt (Gabbard et al., 2011). Dernest kan pasienter under den tidsriktige 

betegnelsen brukermedvirkning publisere grovt injurierende påstander om terapeuten som er 

umulig å fjerne, og som fremtidige pasienter og arbeidsgivere lett har tilgang til (Gabbard, 2012). 

(Jamfør debatten i Norge om nettstedet Legelisten). 

Behovet for psykoterapi og andre relaterte tiltak vil med stor margin overstige tilbudet. E-terapi og 

digitalt baserte tiltak har lav kostnad og kan nå mange (Bell, 2007; Christensen et al., 2014; Kreuze et 

al., 2016; Van Spiker et al., 2016), karakteristika som kan møte denne situasjonen. Det er gjort 

lovende studier av opplæringstiltak for fagfolk (Gruglewitz et al., 2017), og det er laget et digitalt 

instrument for kartlegging av selvmordsfare som kan brukes av fastleger til å vurdere pasienter 

innenfor de rammene de har (Meyer et al., 2017). Det finnes også programmer for bearbeidelse av 

suicidalitet hos studenter (Robinson et al., 2015) og digitale sikkerhetsplaner (Harned et al., 2016; 

Sprangler et al., 2020). Robinson et al. (2018) har laget retningslinjer for kommunikasjon om 

suicidalitet på sosiale media, hvor disse ble utarbeidet gjennom et samarbeid mellom 

selvmordsforskere, eksperter på media og kommunikasjon, og unge brukere av sosiale media. 

Holdningskampanjer på internett kan redusere stigma og derved øke hjelpsøking (Rogers et al., 
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2018), og kan målrettes spesielt mot grupper med høye barrierer for hjelpsøking som for eksempel 

menn (King et al., 2018; Schlichthorst et al., 2019). Hjelpetelefoner kan også utvides til også å 

inkludere en chattetjeneste slik at disse tjenestene kan utfylle hverandre (Predmore et al., 2017). I 

Norge har en slik chattetjeneste vært et supplement til  krisetelefonene drevet av de største 

aktørene i Norge, Kirkens SOS og  Røde Kors siden 2010 (Hopland Bergset, 2015; Kors på halsen, 

2014). I denne sammenheng se også Skisland & Qin, 2010; Tingstad, 2013; von Essen & Søderberg, 

2015). 

 

Lovregulering 

Som følge av de omtalte selvmordspaktene og gruppeselvmordene i Japan ble det vedtatt en lov i 

2005 som forbød oppfordring til selvmordspakter på internett. Internettselskapene samarbeidet godt 

om dette og fulgte opp loven i praksis (Ikunga et al., 2013; Klein, 2012), I Australia ble oppfordring til 

selvmord og oppskrifter på selvmordsmetoder forbudt i 2006 (Pirkis et al., 2009). I England ble det i 

2009 vedtatt et tillegg til  The Suicide Act fra 1961 som også dekker oppfordring eller assistanse til 

selvmord på internett: «The offence will apply where a person does an act which is capable of 

encouraging or assisting another person to commit or attempt to commit suicide, and intends his act 

to so encourage or assist. The person committing the offence need not know the other person or 

even be able to identify them (Ref 55, $ 10. Referert I Klein, 2012, s. 534). En annen lov som har 

implikasjoner for å søke hjelp for selvmordstanker på internett er en  lov fra Kina hvor myndighetene 

I 2012 påla alle som ville åpne en konto på sosiale media om å bruke fullt navn ved registreringen. 

Intensjonen med loven kan ha vært politisk sensur, men en konsekvens av mindre anonymitet  vil 

også kunne være høyere barrierer for å ta opp stigmatiserte tema som suicidalitet (Fu et al., 2013).  

Dette er ikke overraskende et vanskelig område på flere måter. Et juridisk omdiskutert spørsmål er i 

hvilken grad ytringer på sosiale platformer er å betrakte som private eller offentlige (Stern, 2003; 

Canadian Medical Association Journal, 2015). Det er både juridisk og logistisk begrensede muligheter 

for regulering og styring siden internett er et internasjonalt fenomen (Mehlum, 2000;  Mishara & 

Weisstub, 2007; Thompson, 1999). Praksis i mange land som har vedtatt lover for å regulere aktivitet 

på internett har dessuten vært at når sakene er blitt prøvet for retten har ytringsfriheten gått foran 

de selvmordsforebyggende hensyn (Lester 2008-2009; Mishara & Weisstub, 2007). 

 

Konklusjon. Tiltak. 

I den forskningen jeg har referert til er det vanlig å la artikkelen munne ut i en implikasjon 

forskningen har for praksis. Hvilke forslag har forskerne? 

En implikasjon for klinisk praksis som ofte er nevnt i lys av at internett er en viktig faktor i særlig 

ungdommers liv og i lys av den spennvidde av materiale som er tilgjengelig på internett, er å la et 

psykiatrisk anamneseopptak inkludere en undersøkelse av personens historikk og aktuell 

søkeaktivitet på internett (Cooney & Morris, 2009;  V. Bell, 2007; 2009; J. Bell, 2014; Fekete, 2002, 

Reid & Weigle, 2014, Potera, 2011). Dette kan både si noe om personens fenomenologiske verden og 

hvilken informasjon personen er eksponert for, og gir også et klinisk utgangspunkt for å utforske 

suicidalitet og selvskading i psykiatriske undersøkelser og psykoterapi. 
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Et annet tiltak som ofte er nevnt er å bedre tilstedeværelsen og kvaliteten på 

selvmordsforebyggende internettsider (f.eks Arendt 2019; Gilhooley et al., 2015; Fu et al., 2010, 

Szumulas & Kutcher, 2009). En måte å lette tilgjengeligheten av selvmordsforebyggende sider er å 

samarbeide med internettselskaper, fordi måten søkemotorene og deres algoritmer er innstilt på, er 

avgjørende for å bestemme utfallet av et gitt søk (Arendt, 2019; Mørch et al.,  2018; Kemp & Collings, 

2011; Haim et al., 2017; Thornton et al.,  2017; Till & Niederkrotenthaler, 2014). En tilgrensende 

mulighet er et samarbeid med internettselskaper og sosiale plattformer om spesiell sensur og 

rapportering av pro-suicidal aktivitet under selvmordsepidemier, slik det er beskrevet i forhold til 

helium-selvmord i Hong Kong (Yip et al., 2917) og selvmordspakter i Japan (Lee & Kwon, 2018). 

Litteraturen rapporterer unisont om at internettselskapene,som for eksempel Google og Facebook, 

er positive til et samarbeid om disse problemstillingene (Potera, 2011). 

Trender i forskningen og hva mangler? 

Ikke uventet har både de suicidologfaglige diskusjonene og forskningen om internett og selvmord 

eksplodert i omfang de siste årene. Krysinska et al., (2017) har sett på trender og følgende figur viser 

antallet publikasjoner og fordelingen mellom forskningsartikler og annen type litteratur. 

 

 

Figur,  Krysinska et al., 2017, side 220. 

Ser en på forskningens fordeling på de forskjellige tema i årene 2007-2017 får en følgende fordeling: 
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Figur. Franco-Martin et al., 2018, side 71. 

 

Internett forandrer seg imidlertid raskt og med det også forskningen. Et område som kan virke 

underrepresentert  i forskning på internett og suicidalitet er nærmere undersøkelser av sosiale media 

og suicidalitet (Franco-Martin, 2018; Krysinska et al., 2017). 
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