
NOEN Å SNAKKE MED
NÅR LIVET BLIR KREVENDE

Folkehelse-alliansen 28.10.2020





Dette gjør Kirkens SOS

- Døgnåpen krisetelefon, lavterskel samtale

- SOS-chat hver kveld fra 18.30 – 22.30, og 
torsdag-søndag               18.30 - 01.30

- SOS-meldinger (en slags e-posttjeneste). 
Garantert svar innen 24 timer

- «Grønn linje» - døgnåpen telefontjeneste vi 
besvarer for Forsvaret

- Godt opplærte frivillige medarbeidere som er 
tilstede for alle som trenger noen å snakke 
med. 40 timers innføringskurs hvert semester

- Forebygger ensomhet og selvmord, styrker 
livskvalitet og folkehelse. 



Vårt særpreg er:

Frivillighet

Hos Kirkens SOS møter du 
frivillige medarbeidere 

som lytter.

Åpenhet Tilgjengelighet Anonymitet

Hos Kirkens SOS er det 
alltid noen der når du 

trenger det.

Hos Kirkens SOS trenger 
du ikke presentere deg.

Hos Kirkens SOS blir du bli 
møtt med åpenhet og 

respekt.

Vi vil:

Se

Vi vil at alle skal kjenne 
seg anerkjent i møte med 

Kirkens SOS.

Støtte Styrke

Vi vil at alle som kontakter 
Kirkens SOS skal oppleve 

seg styrket gjennom 
samtalen.

Vi vil at alle som 
kontakter Kirkens SOS 

skal møtes med 
omsorg og innlevelse.



Norges største anonyme samtaletjeneste 
på telefon og internett

Nasjonalt:
184 125 besvarte henvendelser 2019,  Svarprosent: 50-65%
• 161 582 telefonhenvendelser
• 14 398 gjennomførte samtaler på SOS-chat 
• 8145 besvarte SOS-meldinger 

Omlag 1000 frivillige på 20 vaktrom, ledet fra 11 regionale 
sentre.

Trøndelag: ca 115 frivillige i 2020,  besvarer ca 11 % av 
henvendelsene i Norge



Kirkens SOS. Vi er her alltid

• Lavterskel samtale-tilbud for alle mennesker i Norge, alle innbyggere i alle 
kommuner i Trøndelag

• Viktig supplement til helsetjeneste og offentlige hjelpetilbud

• Selvmordsforebyggende i vid forstand og helt akutt 

• La om til kvalitetssikrede hjemmekontor 13.mars 2020: 300 frivillige til 
enhver tid kan ha vakt hjemmefra, men har dialog med andre vakter på 
nett. Videreutvikler digitale løsninger for vakt, opplæring og veiledning. 

• Driver nå tjenesten fra vaktrom og hjemmekontor, med tilnærmet full 
bemanning, men vil jobbe mer med veiledning og teknisk tilrettelegging 
for frivillige.



Inntektskilder i Trøndelag

• Helsedepartementet : 1 200 000

• Trondheim kommune: 730 000

• Gaver fra kirker, fond, stiftelser, private: 

700 000



Hva snakker vi om på telefon?



Antall telefon-samtaler fordelt på alder

2019 2018

Alder Antall Alder Antall

Ukjent 58844 Ukjent 59138

1-9 20 1-9 13

10-19 835 10-19 958

20-29 3153 20-29 2970

30-39 3969 30-39 3891

40-49 7071 40-49 6988

50-59 11288 50-59 11080

60-69 9903 60-69 9831

70-79 3157 70-79 3286

79+ 468 79+ 335



Telefonsamtaler med selvmord som tema

• 9 % av samtalene på telefonen har selvmord som tema for 
samtalen. 

• Frivillige vurderte selvmordsfaren som høy i rett under 0,7 % 
av samtalene og middels i rett under 2 %

• I 2018 ringte vi AMK minst 333 ganger etter samtaler på 
krisetelefonen. 



Tema vi møter mest på melding og chat

Melding: 
1. Psykiske problemer – 4427
2. Relasjonsproblematikk - 1719
3. Selvskading - 1129
4. Ensomhet – 860
5. Spiseforstyrrelser – 762

Chat: 

1. Psykiske problemer – 6757
2. Relasjonsproblematikk - 2841
3. Seksuelle overgrep – 2256
4. Ensomhet – 2008
5. Selvskading - 1902
6. Utsatt for vold/mishandling - 1440



Antall samtaler fordelt på alder og kjønn – SOS-chat
Alder Antall 2019

Ukjent 7031

1-9 22

10-19 4717

20-29 1894

30-39 398

40-49 225

50-59 42

60-69 9

70-79 9

79+ 0

Kjønn Antall 2019

Ukjent 7642

Menn 1142

Kvinner 5557



Hvordan er Selfie-følelsen?



«Jeg skulle ønske jeg hadde turt å 

legge ut et bilde på instagram uten 

filter og der jeg så ut slik som jeg 

føler meg. Men jeg vil ikke være 

annerledes enn de andre. Eller nei, 

vent… Jeg skulle ønske jeg kjente meg 

slik som jeg ser ut på bildene jeg 

legger ut. Jeg skulle ønske 

selvfølelsen min var så god som det 

ser ut til…»





Det vi ikke kan snakke med noen om



SOS-chatsamtaler med selvmord som tema

• Nær 50% av samtalene

hadde selvmord som tema..

• Middels eller høy fare i 30 % av 
samtalene.

• AMK oppringt 300 ganger/år på 
chat/melding



Hjelp når det er mørkt – Trigger warning 2019

• Det er lettere å skrive ned følelsene, 
kanskje, enn å sette ord på 
virkeligheten.

• Thea, tidligere del av et mørkt nettverk på Instagram. 

• Du ser det veldig godt om de bryr 
seg eller bare gjør det fordi det er 
en jobb.

Regine

• Skal vi klare å forebygge selvmord 
og selvskading, og bygge god 
psykisk helse, så trenger vi mange 
ulike tilnærminger i samfunnet og 
at vi gjør en felles innsats.

Flere av jentene i dokumentaren 
uttrykker et behov for omsorg, og 
for å ha noen å snakke med som 
har tid til å lytte, og bry seg. Dette 
er ekspertisen til Kirkens SOS og 
vårt viktigste bidrag. Vi har godt 
opplærte frivillige som tåler å høre 
om livet på sitt verste. Som har 
erfaring med å være i samtaler som 
omhandler selvmordstanker, og 
som møter de som ringer inn med 
åpenhet, varme og omsorg. 



Hvem er de frivillige i Trøndelag?

• Studenter

• Yrkesaktive

• Pensjonister

• Enslige/har voksne barn

• Har erfaring med krevende opplevelser/relasjoner/samtaler

• Vil lære mer om mennesker og kommunikasjon

• OPPLÆRING: 40 timers kurs, inkludert prøvevakter



• «Jeg fikk snakke om hvorfor jeg vil dø 
– og så fikk det meg til å ville leve. 
Jeg kan ikke helt skjønne hva som 
skjedde. Jeg trodde ikke det skulle bli 
bedre av å ringe dere, men det er 
bedre. Jeg har lovet å holde ut litt til 
og det kjennes mulig.» 
- Innringer til Kirkens SOS

Tilbakemelding..


