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• Bruke kortere tid

• Gi riktigere behandling

• Holde ut ubehagelige følelser 

• Sette grenser

• Ta mindre ansvar

• Bli tryggere

Læringsmål



•Sinte!
•Svingende følelser
•Relasjonsproblemer
•Problemer med yrkesliv 
•Rusproblemer
•Kronisk suicidalitet

Hvem er de? 



•Kommer etter brudd eller konflikt med kjæresten 
eller andre

•Uttalte selvmordstanker / planer / trusler

•Etter selvmordsforsøk / selvskading/suicidal   
kommunikasjon

• Eventuelt ruspåvirket

•Ønsker / krever innleggelse - trusler om selvmord 

Typisk atferd på legevakt



• Upassende eller intenst sinne
• Impulsivitet
• Svingende stemningsleie
• Usikkert selvbilde
• Tomhetsfølelse
• Rusmisbruk
• Selvskading - selvmordsforsøk
• Intense relasjoner
• Uhensiktsmessige og rigide væremåter overfor flere 

personer i flere situasjoner
• Desperate forsøk på ikke å bli forlatt – trusler om selvmord
• Forbigående paranoide eller dissosiative symptomer

Ustabil personlighetsforstyrrelse 
– kjennetegn (minst 5)



• En måte å snakke med dem som trenger trøst v/ 
å gi bekreftelser

• Si 3 hyggelige ting!

Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Prof Marsha Linehan



Hard mot de 
harde, myk mot 
de myke



Empati versus sympati

Empati: evnen til å forstå andres 
følelser

Sympati: oppleve de samme følelsene 
som den andre (følelsessmitte)

Å stå i sterke følelser



• Tar kontrollen!
• Avgrenser

• Kartlegger

• Bekrefter

• Ansvarliggjør

• Avslutter konsultasjonen og sender 
dem hjem

Hva gjør vi?



• Avgrens bestillingen!

• Mål: Få pasienten ut av den akutte krisen

• Vurdere medikamenter mot søvnvansker og 
indre uro, - IKKE B-preparater!

• Mobilisere nettverket

• Sørge for at de får systematisk psykoterapi

• Unngå innleggelse – forverrer ofte tilstanden

• Unngå endringer i behandlingsopplegget

Hva kan vi gjøre?



• Etablere behandlingsallianse raskt

• Hva har skjedd i dag?

• Hvordan har du det nå?

• Hvor lenge har du hatt det slik?

• Har du hatt det slik før? 

• Hva gjorde du da? 

Kartlegge



• Bekreft følelser for å øke mestringen 
som får dem ut av krisen

• «Det må være grusomt å ha det slik!»
• «Det forstår jeg godt!»
• «Så fint at du oppsøkte hjelp!»
• «Huff av meg!»
• Ikke møt dem med fordømmelse, 

avmakt eller sinne

Bekreft følelsene



Ansvarliggjøring

•«Hvordan kan du få det bedre nå?» 
• «Hva pleier hjelpe?»
• «Hva hjalp sist?»
• IKKE TA ANSVARET FRA PASIENTEN 

selv om pasienten gjerne vil det…

Problemløsning



• Gir pasienten og deg et pusterom
• Gir mulighet for å komme ut av en fastlåst 

situasjon
• Gir deg mulighet for faglig veiledning

• Gir behandlingen tid til å virke

Pauseteknikken



• Hva videre nå? Hva skal du gjøre i dag?

• Mange responderer på akuttbehandling

• «Nå har du virkelig gjort et godt stykke 
arbeid!»

• «Nå tror jeg vi må runde av…»

Avslutning



• «Å dra selvmordskortet»

• Hva er hensikten med trusler?

• Hvordan møte trusler?
• - Du må slutte å true før vi kan snakke 

sammen
• Jeg forhandler ikke med selvmord på bordet

Selvmordstrusler



• Hva har skjedd i dag?

• Har du drukket i dag?

• Hva har du drukket?

• Pleier du å ha selvmordstanker når du drikker?

• Er det lenge siden du var edru? Hadde du selvmordstanker da?

• Har du fått behandling for rusproblemer? Hadde det vært en 
ide å søke det igjen?

• Jeg ser du har ringt oss mange ganger med de samme 
problemene. Det er begrenset hva vi kan gjøre for deg, men jeg 
håper du tar imot den hjelpen du tilbys hos fastlegen, DPS, A-
senteret…

• Etter ca. 10 min: Nå tror jeg vi må runde av…

Ruspåvirkede pasienter



• Avgrens bestillingen

• Bekreft følelsene

• Ansvarliggjør av pasienten

• Pauseteknikken 

• Avslutning

• Henvis til virksom behandling

Oppsummering
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