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Fra null omtale til flere 
saker

Helt siden Vær Varsom-plakaten ble innført 

i 1936, har det vært en hovedregel i media 

å ikke omtale selvmord, selvmordsforsøk 

og psykisk sykdom

Eksempelvis var det ingen av de større 

avisene som i 1992 omtalte selvmordet til 

statsminister Gro Harlem Brundtlands 

sønn.

Å omtale selvmord er et minefelt. Frykten 

for smitteeffekt er sterk. Men dette har 

forandret seg

I 2006 ble Vær varsom-plakaten endret



Vær varsom-plakaten punkt 4.9

• «Vær varsom med omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå 

omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne 

informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre 

forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»



Selvmord og selvmordsforsøk har vært tabubelagte temaer. 

De senere årene har vi sett større åpenhet på dette området, ikke minst 
blant pårørende og etterlatte etter selvmord. 

Dødsannonser: Han eller hun ”valgte å forlate oss” eller ”tok sitt eget liv.” 

I tråd med økt åpenhet i samfunnet er det helt naturlig med økt åpenhet 
også i mediene. 

Stort samfunnsproblem: Hvert år tar rundt 500 nordmenn sitt liv. 



Hvem kan redde Emma?



Hva handler saken om?

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/05/08/Hvem-kan-redde-Emma-18992493.ece

• Jente fra Østlandet kommer for å studere i Trondheim

• Psykiske problemer, finner seg ikke til rette

• Begynner med suicidal adferd – oppsøker bruer

• Bor i kommunal bolig – har tilbud på dagtid

• Er for frisk til å bli tvangsinnlagt 

• Får behandling ved Divisjon psykisk helsevern ved St. Olav

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/05/08/Hvem-kan-redde-Emma-18992493.ece


Slik startet saken

• Pål jobber til vanlig med krim. I 2016 gikk sakene om Emma i 

retten. Omtalte det ikke den gang, pga psykiatri-aspektet

• De siste årene har Adresseavisen fått flere henvendelser fra 

publikum om Emma. Vi fikk et åpent leserbrev høsten 2017. 

Adresseavisen publiserte ikke brevet den gang

• I starten av 2018 mottok journalist Camilla Kilnes et tips fra en 

kilde i Ambulansetjenesten. 



Hvorfor skal man være 
forsiktig?

Smitteeffekt – flere kan ta livet sitt

Personvernet – må ta hensyn til Emma, pårørende og 

hennes eventuelle ettermæle

Selvmord hører i de fleste tilfeller til i den private sfære



Hvorfor 
skrev vi 
saken?

• Foregår i det offentlige rom

• Fører til stort ressursbruk

• Mange er klar over henne

• Ønske om å hjelpe våre 

mest sårbare i samfunnet







Digital presentasjon

Alvorlig sak – kan ikke ha flashy

virkemidler

Lite bildetilfang



Digital presentasjon



Papirpresentasjon



Høsten 2019: Drap i Trondheim



Våren 2021: Drap i Trondheim



Når noen blir drept, er det vår 
rolle å stille spørsmål og å 
finne årsaker til at det kunne 
skje 

Det blir også dermed relevant 
å se på om drapet kunne 
vært unngått og hva man kan 
lære


