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DEN SJUNDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN
OM SUICIDPREVENTION
”Överlevnadsstrategier – drabbade och forskare spekulerar”
Aulan, Universitetssjukhuset, Lund, 12-13 november 2009

Dag 1 Torsdag 12/11 2009
Danuta Wasserman
08.30

Registrering, kaffe.
Poster-placering. Bokbord.

10.00

Välkomsthälsning: Studentsångare, Professor Lil Träskman-Bendz, Lund

Inledningsanföranden
NASP Professor Danuta Wasserman
FHI
Docent Sven Bremberg
SoS
Helena Silfverhielm
10.30

SPES, Solrunn Iversen, Gerd Bancks, Camilla Heinmert Jonsson

11.00

Biskop Antje Jackelén:
”Tro som livshjälp”

11.30

Riksdagsman Kent Härstedt:
”Estonia”

12.00

Lunch

13.00

Professor Sverre Sjölander:
”Överlevnad eller fortplantning? Ett evolutionsbiologiskt problem.”

13.30

Professor Kristina Orth-Gomér:
”Sociala nätverkets betydelse för överlevnad.”

14.00

Professor Patrik Brundin, ST läkare, Med dr Lena Brundin:
”Att välja livet.”

14.30

Kaffe + posters

15.00

Docent Abbe Schulman:
”Vad behöver drabbade för att orka gå vidare i livet efter en katastrof?"
- erfarenheter från Tsunami-forskningen.”

15.30

Bensträckare

15.45

Professor Anders Palm:
"To be or not to be? – Diktkonst, läkekonst, överlevnadskonst ”

16.15 – 17.00
17.30

Författaren Jacques Werup och ljudkonstnären Johan Bergström:
”Stjärnstoft.”
Startar 30 min visning av Skissernas museum.

19.00

Buffé på Tegnérs.
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Dag 2 Fredagen den 13/11
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Dr Helena Silfverhielm och Christina Carlsson
”Händelseanalyser, Socialstyrelsen – en uppföljning”

09.00-10.00

Disputationer inom suicidologi

09.00

Helena Rådbo
”Systeminriktad prevention av järnvägssjälvmord”

09.12

Anders Håkansson
”Overdoses, suicidal behaviour and clinical characteristics in heavy drug”

09.24

Nils Sjöström
”Sleep, sense of coherence and suicidality in suicide attempters”

09.36

Charlotta Sunnqvist
“Life events, Stress and coping – Suicidal patients in a time-perspective”

09.48

Sofie Westling
“Metaboloc alterations in patients with self-inflicted aggressive behaviour”

10.00

Kaffe + posters

10.30

Doktoranden i historia Anna Nilsson
”Bli aldrig Lyckans underdån! – Lyckans betydelse
i det sena 1700-talets Sverige”

11.00

Professor Marianne Cederblad
”Maskrosbarnen i Lundby”

11.30

Professor Danuta Wasserman
”Suicidpreventivt arbete i svenska kommuner”

12.00

Presentation av nya SPES-ordföranden Gunilla Wahlén
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Lunch + Regionala möten

Arrangör: Södra regionala nätverket för suicidprevention
i samarbete med NASP.
Information: www.konferenskonsulten.se kaj@konferenskonsulten.se
Prof Lil Träskman-Bendz
E-post: Lil.Traskman_Bendz@med.lu.se
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FÖRORD
Självmordsförsök och fullbordade självmord utgör slutstegen i en process som har sin utgångspunkt i psykisk ohälsa. För att bringa ned antalen krävs att alla sektioner i samhället arbetar aktivt med självmordsprevention. Ett led är de nationella nätverkskonferenserna som
NASP sedan 1997 arrangerar vartannat år i samverkan med de regionala suicidpreventiva nätverken. Konferenserna ger tillfälle för medlemmar i de regionala suicidpreventiva nätverken i
landet att träffas och utbyta erfarenheter och forskningsrön. Under hösten 2009 genomfördes
med stor framgång nätverkskonferensen i Lund under Professor Lil Träskman-Bendz ledning.
Konferensen hade en något annorlunda inriktning än tidigare nationella konferenser. Fokus
låg på Överlevnadsstrategier där både drabbade och forskare spekulerade och delgav oss sina
erfarenheter.
Bland annat redovisades egna upplevelser kring Estoniakatastrofen som inträffade 28 september 1994 när färjan och passagerarfartyget M/S Estonia förliste och Tsunamikatastrofen 26
december 2004 i Thailand. Det var gripande berättelser som väl visade hur man kan överleva
obeskrivliga katastrofer. Den erfarenheten är något som de överlevande efter ett självmord i
familjen möjligen kan ta hjälp av för att gå vidare i livet. Alla presenterade bidragen under
dessa två dagar visade att medvetenheten, kunskapstörsten och intresset för psykisk hälsa och
prevention av självmord ökat hoppingivande mycket under de senaste åren. Många olika personalgrupper var representerade under dessa två dagar såväl professionella som anhöriga.
Eftersom samverkan är en viktig grundförutsättning för att göra suicidprevention levande i
folkhälsoarbetet, var denna mångfald oerhört glädjande.
Vi kan vara mycket stolta över att vi i Sverige är så många som engagerar sig så starkt för de
här frågorna. Det är ytterst angeläget att politiker, administratörer, forskare, kliniker och frivilliga kan arbeta vidare med dessa viktiga frågor utifrån olika inriktningar. Ändå har vi långt
kvar, och jag uppmanar alla politiker, beslutsfattare och administratörer att avsätta de resurser
som krävs för att vi ska kunna leva upp till den målsättning som antogs av riksdag och
regering i Folkhälsop
utvägen upplevs vara
självmord.
Föreliggande rapport från den sjunde nationella nätverkskonferensen i Lund visar på en idérikedom, en mångfald och en arbetsvilja hos de många föredragande som ger oss styrka att se
hoppfullt inför framtiden. Självmordsprevention ger resultat.
Danuta Wasserman
Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet (KI).
Chef för NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet
och Stockholms läns landstings expertorgan för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa vid Institutionen för folkhälsovetenskap, KI)
7
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FOREWORD
Attempted suicide and completed suicide represent the final steps in a process that originated
in mental illness. To reduce the number of suicides, it is important that all sections of society
actively work to prevent suicide. The National Suicide Prevention Network Conferences have
been organized every two years by NASP since 1997, in collaboration with the Swedish Regional Suicide Prevention Network. The conferences provide an opportunity for members of
the Regional Suicide Prevention Network, from the six different regions in Sweden, to meet
and exchange experiences and research findings. The 2009 conference in Lund, organized by
Professor Lil Träskman-Bendz, was very successful. The conference had a slightly different
approach, with the focus on coping strategies. Both researchers and people affected by suicide
or attempted suicide speculated and shared their experiences.
Presentations and thoughts about the Estonia disaster, on September 28, 1994 when the ferry
M / S Estonia sank, and the Tsunami December 26, 2004 in Thailand were shared. They were
profound stories that showed how it was possible to survive an unspeakable disaster. These
experiences are something that the survivors of suicide (family, friends) can possibly make use
of to move forward in life. All the contributions presented during these two days showed that
the awareness, knowledge and interest in mental health, and prevention of suicide, has increased very encouragingly in recent years. Many different groups were represented during
these two days, including health care professionals and survivors of suicide. Since interaction
is an important prerequisite to integrate suicide prevention into public health work, the diversity of the delegates was extremely gratifying.
We can be very proud that, in Sweden, there are so many who fiercely engage with these issues. It is of the utmost importance that politicians, administrators, researchers, clinicians and
volunteers contribute to suicide prevention using different approaches. Yet, we still have long
way to go, and I urge all politicians, policy makers and administrators to allocate the resources
necessary to live up to the goal, adopted by the parliament and the government documented
in "A Renewed Public Health Policy", with the overall vision that: "No one should find
her/himself in such a vulnerable position so that the only perceived way out is to commit suicide. Nobody should feel forced to take his/her life".
This report from the Seventh National Networking Conference in Lund shows a wealth of
diverse ideas, and a will work in many different ways to give us hope for the future. Suicide
Prevention delivers results.
Danuta Wasserman
Professor of Psychiatry and Suicidology at Karolinska Institutet (KI).
Head of NASP (National Prevention of Suicide and mental Ill-Health) at KI and Stockholm
County Councils expert in Suicideresearch and prevention of mental ill health at the
Department of Public Health Science at KI.
8
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Södra regionala Nätverket för Suicidprevention
hälsar er hjärtligt välkomna
PROFESSOR LIL TRÄSKMAN-BENDZ, LUND

V

älkommen till den sjunde nätverkskonferensen inom suicidprevention
r
ktualitet och i vårt sammanhang främst för
medlemmar inom SPES. Medlemmarna i ledningsgruppen för suicidprevention i södra regionen kommer från psykiatrin i södra Sverige,
primärvården, MSB- myndigheten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), från
Lunds Universitet och från SPES. En liten förklaring till den märkliga gestalten som är konferensens logo, kan ni hitta i Domkyrkan. Vi
tycker att skulpturen representerar den styrka som vi behöver när stormvindar viner eller när
vågor så höga som berg ändå kan bemästras. Konferensen har fått stöd från Skåneregionen,
Lunds universitet, Statens folkhälsoinstitut, NASP, SPES och fonder knutna till medicinska
fakulteten och psykiatrin. Inledningstalarna vid denna konferens representerar olika instanser
när det gäller suicidfrågor.
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Inledningsanförande av NASP
PROFESSOR DANUTA WASSERMAN, STOCKHOLM
Chef för Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet samt för
statens och Stockholms Läns Landstings expertorgan för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Institutionen för folkhälsovetenskap, KI

V

älkomna till den sjunde nationella nätverkskonferensen. Man kan kanske vara
lite förvånad när man ser på titel och innehållet i programmet för konferensen. De tidigare konferenserna har huvudsakligen handlat om
suicidprevention. Efter en viss eftertanke känner
jag emellertid att det är viktigt att ta del av överlevnadsstrategier i olika andra livssituationer, för
att kunna bemästra de reaktioner som uppstår
efter förlust i självmord av någon nära. I morse
slog det mig att även jag är överlevare. Jag arbetade
som medicin- studerande vid intensivvårdsavdelningen 1968 vid Lunds lasarett, dit jag kom som
flykting från Polen. På den avdelningen kunde man utföra ett arbete utan att kunna svenska
eftersom patienterna var medvetslösa. Att överleva i en språkvärld med skånska var inte lätt.
Jag erinrar mig ett flertal positiva minnen från sjukhuset i Lund och det stöd kolleger vid
Lunds lasarett gav mig i att lära mig svenska och att överleva. Så småningom flyttade jag till
Uppsala och avslutade mina medicinska studier för att sedan fortsätta vid Karolinska Institutet, där jag varit verksam sedan dess.
På nästa sida följer en sammanfattning av alla nationella suicidpreventiva konferenser som
NASP har organiserat och organiserar vartannat år tillsammans med de sex regionala nätverken för suicidprevention. De regionala nätverken bildades genom NASP:s initiativ 1997.
Den första konferensen ägde rum i Stockholm 1997, den andra i Umeå då självmordsbeteenden i livets alla skeden behandlades. 2001 genomfördes nätverkskonferensen i Uppsala med
m

v
erens finns en

rapport som kan laddas ned från NASP:s webbsida.
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Bakgrunden till nationella suicidpreventiva konferenser är att Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och NASP under åren 1993-94 tillsatte en arbetsgrupp för självmordsprevention. Den
formulerade det första
svenska suicidpreventiva
programmet i dokumentet
vmordskriser
rblev ett myndighetsdokument, då det inte presenterades för riksdagen. Dokumentet var dock ledande för flera verksamheter
och professionella instanser i Sverige. De har använt sig av detta dokument
för att förebygga självmord
och självmordsförsök. År
2005 gav regeringen Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut uppdrag att lägga fram ett
Nationellt suicidpreventivt program som skulle presenteras för riksdagen. Programmet färdigställdes i samverkan med NASP och har godkänts av regering och riksdag. Propositionen
egeringens
bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen
upp
NASP:s roll i det suicidpreventiva arbetet är dels
en roll som nationell
resurs och expertfunktion,
dels som expertfunktion
inom Stockholms läns
landsting. NASP har i den
funktionen i uppdrag
bland annat att ge information om evidensbaserade metoder för suicidprevention. Informationen
ska spridas på nationell
och lokal nivå. Uppgiften
är också att producera och
sammanställa forskning och därigenom peka på värdefull kunskap inom området. Genom
cirka 20 nyhetsbrev som ges ut varje år informerar NASP via hemsidan om senaste forskningsrön inom suicidprevention, aktuella kurser, seminarier och konferenser inom ämnesområdet och närliggande discipliner. Cirka 300 suicidologiska vetenskapliga artiklar publiceras
11
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varje månad, dvs. cirka 3600 per år. Dessa katalogiseras i NASP:s bibliotek i tre läsrum vilka
är:
 Kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord.
 Databas med utvalda, aktuella vetenskapliga artiklar med stor betydelse för det suicidpreventiva forskningsområdet.
 Alla vetenskapliga artiklar inom suicidologi.
Nyhetsbreven skickas även till nätverksmedlemmar och andra intresserade. I nyhetsbreven
görs kortfattade sammanfattningar av dessa artiklar för att göra informationen mer lättillgänglig för intresserade läsare (se www.ki.se/suicid).
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Inledningsanförande från Statens Folkhälsoinstitut
DOCENT SVEN BREMBERG, STOCKHOLM

U

ppgiften vid Statens folkhälsoinstitut är
att sammanställa kunskaper om vad
som kan göras kring olika folkhälsoproblem och även göra problem och åtgärder
tillgängliga för beslutsfattare. Den roll som folkhälsoinstitutet hade tidigare var främst att driva
kampanjer. Vår roll idag är inte bara att sammanställa olika kunskaper utan också att följa
kunskapsutvecklingen. Jag vill lyfta fram en studie som bara för några månader sedan publicerades i den medicinska tidskriften Lancet: 2009;
374: 315 23 av David Stuckler, Sanjay Basu,
Marc Suhrcke, Adam Coutts, Martin McKee.
Dessa forskare hade följt utvecklingen av självmord i 26 EU-länder sedan 1970 och relaterat
självmordstalen till arbetslöshet, och inte oväntat
hittade de väldigt starka samband mellan suicid och arbetslöshet vilken nu ökar. Resultaten är
inte särskilt oväntade. Sambandet framkom redan på 1800-talet. Det som framgår av den nya
artikeln är att författarna har försökt förklara att det i vissa länder faktiskt inte fanns något
samband alls mellan självmord och arbetslöshet. Vad forskarna visar är att om ett land vidtar
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reduceras sambandet mellan arbetslöshet och självmord i
styrka. I studien har man kommit fram till att vid en ökning av en procents arbetslöshet ökar
samtidigt självmorden genomsnittligt med 0,79 procent. Detta samband kan helt elimineras
om man satsar ungefär 300 dollar per individ för att genomföra arbetspolitiska åtgärder. Studien visar således att det tragiska utfallet av självmord går att påverka med politiska medel.
Bilden på nästa sida kommer från en studie av en kanadensisk ekonom, John F. Helliwell, som
ttaren har försökt förklara varför självmordsfrekvensen skiljer sig så mycket mellan olika länder. I det här fallet hade han utgått från 50 länder och han hittade sex olika faktorer som kunde förklara 80 procent av självmorden i de undersökta länderna. Utifrån dessa resultat vet vi
ganska mycket om hur självmord kan förebyggas. De blå staplarna på bilden visar de faktorer
som påverkar självmordsfrekvensen. De gröna staplarna visar i vilken grad människor är nöjda med livet.
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De gröna och blå staplarna är i stort sett spegelbilder av varandra. I ett land där människor är
ganska nöjda med sitt liv är också självmordsfrekvensen låg. I ett land med få skilsmässor är
människor mer nöjda och självmordsfrekvensen är ganska låg. I ett land där människor ofta är
med i föreningar tar man också mer sällan livet av sig, liksom om man har tillit till varandra.
Staplarna kan ge upphov till ytterligare reflektioner, exempelvis kring religionens betydelse.
Denna studie visar vilka samhällsfaktorer som kan förklara förekomsten av självmord. Därigenom kan vi också förstå vilka samhällsfaktorer som behöver påverkas för att vi ska kunna
reducera detta problem.

I ett land där människor ofta
är med i föreningar tar man
mer sällan livet av sig.
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Inledningsanförande från Socialstyrelsen
MEDICINALRÅDET HELENA SILFVERHIELM, STOCKHOLM

M

in uppgift på Socialstyrelsen har de senaste
tre åren varit fokuserad på de frågor som
jag ska belysa idag. Sedan den nya Lex
Mariabestämmelsen kom, som berör självmord i anknytning till vården, ska alla självmordsfall anmälas
till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Socialstyrelsens uppgift är därefter att på central nivå sammanställa besluten om Lex Mariaanmälningar. Vi
försöker se om brister i rutiner har bidragit till det
anmälda självmordet. Den senaste sammanställningen ligger just nu klar och ska förmodligen ges ut i en
rapport. I sammanställningen finns 992 självmord.
Antalet självmord i riket 2006 var 1197. Osäkra självmord är inte medräknade. 2007 var motsvarande siffra 1139, dvs. det var ingen större skillnad mellan dessa
år. Av dessa självmord borde åtminstone hälften av de drabbade haft kontakt med hälso- och
sjukvården. I Skåne län var 43 anmälda enligt Lex Maria 2006. För 2007 var det 63 anmälda
fall. År 2006 avses endast tre kvartal, varför man inte kan tala om någon ökning. För ungefär
två tredjedelar av alla självmord vet vi egentligen ingenting om orsakerna eller de bakomliggande faktorerna. Det är viktigt att få en bild av samtliga självmord för att få veta vad som har
hänt och då inte
bara de som skett i
anslutning till hälso- och sjukvård.
Det borde vara så
att alla självmord
skulle anmälas till
Socialstyrelsen eller
någon annan myndighet för att vi ska
kunna utreda olika
bakgrundsfaktorer
till självmordet.
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SPES-MEDLEMMARNA
Solrunn Iversen, Gerd Bancks med inledning av presentationerna
av ordförande i SPES och riksdagsman Gunilla Wahlén
Gunilla Wahlén ordförande i SPES

J

ag är ny ordförande sedan
ett halvår tillbaka, och detta
är första nätverkskonferensen som jag medverkar
vid. Som SPES-medlem och
aktiv är jag personligen drabbad.
Min far och syster har tagit sina
liv. Jag har även haft kontakt
med dessa frågor på annat sätt
än som SPES-medlem. Jag har
min tjänst på Universitetet i
Sundsvall och är vårdlärare och
narkossköterska. Bland annat
var jag med och hjälpte till vid tsunamin i Thailand. Jag ingick i ett katastrofteam som åkte ner
till Thailand och hjälpte hem de drabbade. Då träffade jag personer som detta tema handlar
om, nämligen överlevare. Jag arbetar även som politiker (v) i Försvarsutskottet. Jag ser fram
emot två mycket spännande dagar.
Solrunn Iversen

V

i skulle ha varit ytterligare en person, Camilla Heimert Jonsson, som emellertid har
fått förhinder. Hon har skickat ett SMS som jag hoppas kunna förmedla här. Gerd
Bancks är från Västra Götaland varifrån även jag kommer, och vi representerar den
västra kretsen.
För 38 år (1971) sedan tog min dotter sitt liv. Hon var då 17 år. Det som drabbar en familj på
det sättet är inte lätt att klara av. Mina vänner som ställde upp och som inte gick över gatan
när de såg mig, räddade mig. De fanns länge tillhands för mig. Jag hade också ett arbete som
jag snabbt måste gå tillbaka till och var där tvungen att koncentrera mig. För mig var det ett
bra sätt att klara av min dåvarande livssituation. Det som också räddade mig var mina långa
promenader i regn och rusk, och att jag kunde vara ute i storm och blåsväder. Havet hjälpte
mig mycket. I stormen kunde jag skrika ut alla mina varför, som inte gick att få svar på, men
som ändå kändes bra att få ge uttryck för. När jag så småningom kom i kontakt med SPES,
kändes det som att komma in i en varm famn. Det var en viktig del i läkningsprocessen att
kunna möta människor som förstod mina frågor. Svar fick jag inte men möttes av förståelse.
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Vad vi inte tänkte på då, var barnen som fanns kvar i familjen, som jag inte tog tillräckligt
mycket hänsyn till. Att tillhöra SPES med alla dessa kontakter har verkligen varit en livlina
och jag har fått vänner för livet. Jag trodde ju aldrig att min dotters död skulle bli en tröst för
andra människor som har drabbats av samma sak. Jag har fått mycket mer förståelse om vad
som kan utlösa ett självmord.
Jag vill försöka läsa det som Camilla har skickat. Hon tillhör Kronobergskretsen och bor i
Växjö. Hon skriver:
slor och frågor som har kommit upp efter pappas död. (Det är tre år
sedan hennes pappa tog sitt liv). Det har varit viktigt att hitta ett bra
sätt att leva med sorgen som annars äter upp en inifrån. Jag har skrivit
mycket om alla känslor och tankar för att på bästa sätt kunna bearbeta
min sorg. Att få prata och dela känslan av övermäktig tomhet med
andra som vet hur det känns att mista någon på detta sätt har varit en
stor hjälp. Att få prata med människor i förebyggande syfte och på så
sätt visa att det inte är konstigare att må dåligt psykiskt jämfört med
andra besvär. Jag har haft ett stort engagemang i SPES som har gett
mig livstro, drivkraft så att min pappas död inte ska vara förgäves. Att
odla nya intressen, som arbete med hundutställning, har varit läkande
för mig. Att få koncentrera tankarna på detta och komma ifrån det invanda och lära mig något nytt, har varit stärkande likväl som de långa
promenaderna som gett mig livslusten tillbaka. Sist men allra viktigaste har varit familjen med mina döttrar och deras kramar. De har hela
tiden funnits där och hjälpt mig att hålla mig till verkligheten. Vardagsbestyren har varit en paus i sorgearbetet. Att prata öppet tillsammans om dessa svåra känslor och att kunna stödja varandra har varit
viktigt för att kunna hitta balansen i livet. Sorgen och saknaden efter
min pappa kommer alltid att finnas. Han kan inte ersättas, men nu
måste jag koncentrera mig på att ge mina barn ett bra liv framöver. Vi

Det fungerar mycket bra att bearbeta sin egen sorg genom att höra andras berättelser. Det
låter kanske konstigt att man finner tröst i det, men känslan som infinner sig är att inte vara
ensam drabbad.
Gerd Bancks

M

in pojke dog 1993 och han blev 23 år. Jag kom i kontakt med SPES ungefär ett år
senare. Flera kontaktpersoner ringde mig, vilket betydde oerhört mycket. Därefter
började jag gå på träffar och möta andra från SPES. Det började med ett årsmöte i
Göteborg som jag var med på under en hel helg med många familjer som deltagare. Sedan
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blev jag själv kontaktperson för människor som bor i närheten och själva blev drabbade av
självmord i familjen. Det är många nya vänner som har fått hjälpa till att stödja andra. Det
som har betytt mest för mig är också kontakten med SPES. Det finns flera bra böcker att ta del
av som just handlar om sorgearbetet, tröst och självmord. Man kan också gå på viktiga föreläsningar som SPES ordnar. Jag har ytterligare två barn som båda betyder mycket men som
också är viktiga att ta hänsyn till. Det tar dock lång tid att bearbeta sin sorg.

Ovanstående bild är sammanställd av medlemmar från SPES och visar anhöriga
som har tagit sina liv
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Tro som livshjälp
BISKOP ANTJE JACKELÉN, LUND

L

ite märkligt är det om man googlar
på de svenska orden självmord/suicid,
prevention, tro och livshjälp hamnar
man rätt ofta på en kombination av självmord
och dödshjälp. Googlar man på engelskspråkiga sajter handlar det inte så mycket om
dödshjälp utan mer om trons roll som en förebyggande faktor. Tron som livshjälp!
I mars förra året hölls i Maryland, USA, en
interreligiös dialog om suicidprevention som

Företrädare för buddhism, hinduism, islam,
judendom och kristendom slog gemensamt
fast att de betraktar livet som en helig gåva,
och därför principiellt vill arbeta för att förhindra självmord (med undantag för traditionen
med hederssjälvmord i hinduismen). Avståndstagandet från suicid yttrar sig allt mera sällan i
ett fördömande, utan istället allt mer i form av stöd för självmordsbenägna personer. Motiverand now the research community know that
practices of faith and spirituality can promote healthy living and provide pathways through
human suffering, be it mental, emotional, spiritu
Å ena sidan framhålls främjandet av en livsstil som i sig minskar några av riskfaktorerna. Å
andra sidan erbjuds hjälp i mentalt, emotionellt, andligt och fysiskt pressande situationer genom socialt stöd i en gemenskap, och genom att tron så att säga stärker immunförsvaret på ett
sätt som hjälper i tider av motgångar av olika slag. Det handlar om att träna bra förhållningssätt till den egna och andras sårbarhet.
Rapporten signalerar medvetenhet om att skälen till suicid kan vara många och komplexa.
Men man är ändå övertygad om att genom att förstärka trosgemenskaperna skulle de kunna
spela en ännu effektivare roll i suicidpreventionen. Genom att erbjuda större och djupare perspektiv på tillvaron kan trosgemenskaper hjälpa och stödja människor i livskampen och i sökandet efter hopp, mening, mål och även glädje. Därför uppmanar rapporten trossamfundens
medlemmar och ledare att skaffa sig kunskap om psykisk ohälsa, suicidprevention och om hur
man bidrar till en läkande miljö för dem som kämpar med självmordstankar och för människor som förlorat en närstående genom suicid. Så långt den rapporten.
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Ur kristet perspektiv har jag tittat på ett exempel från en kyrka som står Svenska kyrkan teologiskt och bekännelsemässigt nära, nämligen Evangelical Lutheran Church in America, ELCA.
har förutsättningar att bidra till suicidpreventionen. I de döptas gemenskap lär vi oss att vi hör
ihop med Gud, varandra (och hela skapelsen). Vi stimuleras till att uttrycka tacksamhet för
livet och för den gemenskap som Jesus så förebildligt gestaltat för oss: den minste är störst,
barnet i centrum, helande gemenskap (även för barnet i den vuxne) och en praxis som ska
vara befriande. Vi rustas för att härda ut i motgångar och livnärs i hoppet, även i kris. Vi lär
oss att livet är en gåva från Gud som bör vårdas andras liv liksom vårt eget. Vi uppmanas att
visa empati med andra i deras glädje lika väl som i deras lidande och vara beredda att agera för
deras välbefinnande. Vi förvissas om att det finns skäl att leva. Förlåtelse och försoning ger
möjlighet till en ny start och ny tillit när det gått snett. Ett kristet perspektiv på självmord vilar
på förvissningen att ingenting, inklusive suicid, kan skilja oss från Guds kärlek (Rom 8:38f),
en bibelvers som ofta citeras vid begravningsgudstjänster.
Utifrån en svensk kontext förtjänar också den starka körsångstraditionen att framhävas. Att
sjunga i största allmänhet har visats ha ett flertal positiva hälsoeffekter. Innehållet i (andlig)
text och musik torde kunna vara en hjälp att bearbeta olika stämningslägen på ett positivt sätt.
Uttryckt i religiöst mera neutrala termer de ingredienser som är starka i en religiös socialisering borde ha en positiv inverkan på människors förmåga att söka hjälp och att ge hjälp, att
kommunicera problem och vara lyhörd för dem och att främja delaktighet i stabila sociala
nätverk.
På olika sätt har man menat sig kunna belägga just de sociala nätverkens positiva inverkan. Jag
har nyligen läst om en studie om relativt sett lägre förekomst av suicid bland äldre afroamerikaner jämfört med vita amerikaner. Detta förklaras då delvis med tillhörigheten till den sociala gemenskap som de har i sina trossamfund.
Under mina år i Chicago som chef för Zygon Center for Religion and Science ordnade jag
några gemensamma fortbildningsdagar för läkare och vårdpersonal samt präster och annan
själavårdande personal som arbetar med HIV/Aids patienter. Utifrån sina erfarenheter betonade de två saker. Den ena var att patienter som har en fungerande och stöttande trosgemenskap har bättre överlevnadschanser av sådana enkla anledningar som att de är mera framgångsrika i att ta sina bromsmediciner med den regelbundenhet som krävs. De som inte har
denna delaktighet löper större risk att ge upp. Det andra var att det naturligtvis spelar roll vad
den egna trostraditionen förmedlar eller inte förmedlar. Några deltagare vittnade om att framför allt latinamerikanska patienter hade svårt att ta till sig den medicinska behandlingen, därför att de hade fastnat i tanken att de hade drabbats av HIV för sina synders skull. Därför
dömde de ut sig själva, och det blev mycket svårare att få dem att ta sina mediciner med nödvändig regelbundenhet.
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Tron spelar roll på gott och ont! Liknande fynd har rapporterats från en undersökning som
satte patienters tillfrisknande i relation till, inte bara tro i största allmänhet, utan i relation till
vilken bild av Gud patienterna hade. Kanske föga förvånande fann man att människor med
bilden av en kärleksfull och förlåtande Gud tillfrisknade bättre än de som hade bilden av en
dömande Gud. Det är kanske att pusha det hela för mycket, men man skulle kanske kunna
säga att ju mognare tro, desto mer läkande potential.
Jag är medveten om att tiden här inte medger en adekvat kritisk diskussion av dylika undersökningar. Och jag är övertygad om att en och annan här tänker: Jag är säker på att de som
inte trodde alls, tillfrisknade minst lika mycket som de som trodde på en kärleksfull Gud. [Det
finns förresten även en teologisk invändning mot den här typen av resonemang. Tro ska inte
instrumentaliseras. Gud ska älskas för sin egen skull. I kyrkofadern Augustinus terminologi
betyder det att Gud ska vara föremå
Poängen här är dock inte att föra någon sorts gudsbevis, sådana är för det mesta tämligen ointressanta. Det intressanta är fenomenet att det spelar roll vad vi tror på och hur vi tror. Det
spännande i just det här sammanhanget är att det finns sådant som tyder på att främjandet av
andlig växt och mognad kan motverka suicidala tendenser.
Detta är erfarenheter som jag hämtat i huvudsak från den amerikanska kontexten. Den är inte
vår. Den svenska kontexten har ett betydligt mera komplicerat förhållande till tro och religion.
Som sagt, på google dyker tron upp oftare i samband med dödshjälp än med livshjälp.
I Sverige anser många att religion och tro bör hållas utanför det mesta, inklusive vården, skolan och omsorgen, inklusive frågor om suicid och dödshjälp. Bakom den uppfattningen skymtar rädslan för otillbörlig påverkan, men också
Utbredd fördom: Religon
synen att religion bara krånglar till livet som skulle
skuldbelägger suicid och
vara så mycket enklare om ingen religion fanns.
Utbredda fördomar är att religion skuldbelägger
dödshjälp.
suicid och dödshjälp; den pådyvlar folk sådant
som de inte frågar efter. Den föder tvångsföreställningar och allehanda besvärligheter.
Den seriösa bilden är dock en annan. Fö

n-

dagar ofta och gärna om religionens återkomst. Den aktuella vetenskapliga forskning som går
under beteckn
mänskliga existensen, att människan är en homo religiosus. Vilket i och för sig bekräftas av
vanlig erfarenhet. Frågor om tro, liv, död och Gud uppstår inte därför att en präst äntrar scenen. Livets komplicerade frågor finns redan där innan dess. Det är liksom inte kyrkan som
hittar på religiösa spörsmål för att störa folks annars så lyckliga liv. Frågorna finns där ändå.
Vad är meningen med livet? Med döden? Varför finns det ondska? Finns det något efter döden? Vad gör jag med mina upplevelser av det heliga? Kristen tro har givetvis inte monopol på
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de existentiella frågorna. Men det seriösa engagemanget med trons möjligheter tillför något
omistligt. Det tar människans frågor, våndor och vilja på allvar och vill ge människor råg i
ryggen för att våga leva ett värdigt liv i gemenskap med varandra, naturen (hela skapelsen)
och det vi kallar Gud. Därför vore det oklokt att i den svåra diskussionen av frågor som rör liv
och död bortse från den kunskap, visdom och erfarenhet som finns inom den religiösa traditionen.
För det andra finns det saker som vårt samhälle gärna förklarar vara privata men som envist
trotsar begränsningen till det privata. Det gör både tron och döden! Tro är personlig och söker
uttryck som får konsekvenser i det offentliga livet. Självmordet är den iscensatta döden som
spränger det privatas gränser. Kanske är det därför som den är så oerhört provocerande för
oss! De debattörer som förespråkar dödshjälp hävdar ofta döden som ens mest privata ögonblick, som ingen annan har att göra med. Det stämmer dock bara i den bokstavliga betydelsen
av ordet privat. Privat kommer från latinets privare som betyder beröva. Mänskligt att döma
är dödsögonblicket förvisso det ögonblick där vi berövas vårt eget jag mera radikalt än vi kan
föreställa oss. Jag misstänker dock att förespråkarna för dödshjälp menar precis tvärtom. De
vill se vårt döende som det ögonblick som bara vi själva äger och ingen annan har rätt att ha
några synpunkter på. Det är dock en illusion som bygger på en nästan absurd individualism.
Vi äger inte vår död, utan vi lider döden. Det gör till sist även den som aktivt framkallar sin
egen död. Döendet är ingen exklusivt individuell process. Den är en social process. Vi är relationsvarelser, mer än någon annan art vi känner till. Det goda döendet är inte ett döende i
isolering utan inbäddat i ett socialt sammanhang. Många av oss bär säkert på berättelser om
erfarenheter vid dödsbäddar som har lärt oss omistliga saker om livet och om vad som djupast
sett är rätt och värdefullt. Det finns skäl att tro att det goda döendet i de flesta fall sker med
någon annans hand nära, men inte av någon annans hand och inte heller av vår egen hand.
För det tredje är livshjälp och dödshjälp något som länge utgjort ett nav i kyrkans verksamhet.
På 1400-talet utgavs Ars moriendi (Döendets konst) ett verk med anvisningar om det goda
döendet, både för den döende och för anhöriga och vänner. Att bistå med livshjälp och dödshjälp/dödsberedelse har varit och är en del av kristen diakoni och själavård. Där handlar det
varken om att romantisera lidande eller att mekanisera döden, utan om att värna om människans kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. Detta står i full överensstämmelse med
att berörd personal i samverkan med patienten, och när så är lämpligt även patientens närstående, formulerar och tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. OmvårdnadsåtTill trons livshjälp hör också att våga tala om döden och om vad det innebär att få hjälp att
leva ett värdigt liv även i dödens närhet ända till det ögonblick då vi dör av vår dödlighet.
Också detta, tror jag, är ett bidrag till suicidprevention.
I den diskussion som pågått om vården i allmänhet och psykiatrin i synnerhet hävdas det
ibland att vi måste inse att folkhemmet var en parentes i historien. Att dess heltäckande ideal
som trodde sig kunna göra trosföreställningar lika överflödiga som kyrkans diakonala arbete,
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egentligen alltid var en illusion. Att vi inte kan klara oss utan det sammanhang, den mening
och det mått av sociabilitet som bland annat trosgemenskaper kan ge (men förstås inte alltid
gör).
Jag har sett åtminstone ett svenskt dokument om suicidprevention som redovisar religionskligt, om vi ska ta Socialstyrelsens allmänna råd om andlig hälsa på allvar.
Jag tror att det är dags att göra upp med den religionsblindhet som vårt samhälle lidit av under åtminstone andra halvan av 1900-talet. Religiösa föreställningar förtjänar en mera utförlig
behandling, både för vad de kan åstadkomma positivt och för de risker som de i vissa fall också kan innebära.
Religion och naturvetenskap är de starkaste krafter som präglat vårt samhälle. En rimlig slutsats av detta är att vår tro på kunskap och trons kunskap måste samverka för världens/människornas bästa.
Så sker också på sina håll. Från Svenska kyrkans horisont vill jag som exempel bara nämna
suicidprojektet i norra Värmland, som drivs inom ramen för kyrkans riktade utvecklingsstöd.
Det drivs i samarbete med tre kommuner med fokus på suicidprevention bland ungdomar
och handlar om att ta vara på den bästa tillgängliga kunskapen och sätta in den i en arena där
det finns möjlighet att reflektera kring livet i dess helhet på ett sätt som inte alltid får plats i de
världsliga sammanhangen.
Att bära sin egen meningsfullhet blir ganska jobbigt i längden, speciellt i ett livssammanhang
som framstår som utan nåd och fred, i en tillvaro som är fylld av idel bortvända ansikten. Det
finns en motbild i välsignelsens ord som människor får höra varje gång de lämnar kyrkans
ikte lysa över

I ganska koncentrerad form sammanfattar de orden något av trons livshjälp som har betydelse
också i suicidpreventionen: ljus i mörker, nåd, ett ansikte som möter med kärlek, frid och fred.
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Estoniakatastrofen
RIKSDAGSMAN KENT HÄRSTEDT

J

ag ska försöka ge lite reflektioner som på
något sätt kan ha anknytning till temat i
konferensen. Jag tackade ja till denna
konferens för över ett år sedan av en väldigt
ihärdig Lil som ringde flera gånger. Jag brukar aldrig tacka ja till en konferens ett helt år
i förväg och kommer därför säkert att hamna
i tidningen, eftersom jag är här i dag istället
för att sitta på ett justeringsmöte i riksdagen.
Så nu vet ni att om pressen tar upp detta är
det ert fel. Jag tycker dock att ämnet som
presenteras idag är ett oerhört angeläget
ämne, och det var skälet till att jag gjorde ett
undantag.
Jag har varit ordförande i Unicef barnfond och vid ett tillfälle hade vi en tävling där man i
Aftonbladet bad unga människor dela med sig av sina tankar. I den här tävlingen fick jag en
berättelse som jag tänker läsa delar ur. Den heter Inre glöd:

och röken gör det svårt att andas. Hon vaknar med kallsvettiga ben
och tänker att det bara var en dröm fast hon aldrig är riktigt säker.
Hon bor ensam i en lägenhet som hon har vunnit i en kamp där tröstpriset var döden. Övermänniskan hörde hennes bön och 28 kvadratmeter var hennes. Varsågod sa dom, nu kan du börja ditt liv. Det gjorde hon och tänkte att allt skulle ordna sig. Nu skulle oro och ångest
försvinna. Blodröda nätter skulle aldrig behövas och nu skulle hon
snart kunna dikta om kärlek. Men ångestdrömmarna fortsatte att
komma. Det började gnissla i huvudet. Hon brann och luften hade
svårt att hitta rätt i halsen. Håret började lossna och röda blodtofsar
började försvinna ned i avloppet. I början var allting underbart. Sedan
började ilskan hamna på väggen, krossat porslin, spegelskärvor. Då
blev det underbart. Då slutade hon att slå sig själv. Bra sa övermänniskan på övervåningen. När hon bodde hemma hos morsan kände hon
aldrig någonting. Såg endast mörkgröna tapeter. Hon hade lagt rädslan i en burk och skruvat på locket. Men allt kom ut nu. Det sa han i
alla fall, övermänniskan på övervåningen. Fyra år senare tog skivan
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slut, kräftskivan som pågått sedan hon var liten. Sista nubben sa farsan
och drog till himmelen. Kvar stod hon med dammtussar som hindrade saltvatten från att svämma över. Lillasyster förstod ingenting. Hon
var ju så liten. Farsan var arg och flyttade efter en fylla. Mamma hotade med stryk om sanningen skulle komma fram. Lillasyster väntade.
Det blev stora hål i huset tomrum som ingen kunde fylla, inte hos
henne i alla fall. Morsan fyllde sina hål på farsan med sprit och cigaretter. Det fanns bara svaga minnen kvar, sötsura sår som ingen får röra.
Hon har dagboksanteckningar. Därför vet hon att morsan ljuger när
hon berättar om farsan innan han försvann. Han slogs, kom hem på
nätterna och spydde i akvariet. Hon har skrivit om blåmärken och hatiska ord och om rädslan. Barn skulle aldrig lägga sig i. Dom skulle
blunda. Det var tur att hon var en så duktig flicka, blåmärkena blev lite
mindre då. Hon önskade att hon kunde hata honom. Då hade hon i
alla fall inte behövt sakna och längta. Och nu, längta efter något som
inte finns och som aldrig har funnits. Hon gick upp till graven ibland,
graven som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Hon undrade om han
tänkte att det skulle bli så. I hennes trappuppgång står hennes namn. I
porten ligger uppätna majskolvar som någon har glömt. Ibland ligger
det människor där också. Det växer spindelnät i trapphuset. Hon har
fått något som ingen annan vill ha. I lägenheten är tapeterna ljusa och
gardinerna vita. Det lyser om dom. I taket finns en naken glödlampa.
Ljust ska det vara, hon måste ha ljus. Hemma hos morsan var allting
mörkt och känslokallt. Där var allting inget. I sin lilla hall har hon
hängt en bild. Det är en äng som växer i en klarblå himmel. Långt där
borta går en väg som leder bort så långt bort att man inte kan se om
den tar slut. Det är där hon går. När hon var liten hade morsan svart
hår och läderbyxor. Så var inte andras mammor. Andras mammor
hade ljusa lockar och sommarklänning. Hennes pappa hade läderbyxor med fransar på och körde motorcykel så att det ekade i hela kvarteret. Så gjorde inte andras pappor. I skolan sa dom alltid att hon var
duktig. Det var aldrig några problem med henne. Morsan gick aldrig
på några föräldramöten. Hon visste inte ens om att det fanns några.
Lapparna som föräldrarna skulle läsa rev hon sönder på hemvägen.
Hon var livrädd att morsan skulle få reda på något. Hon skämdes. Det
var något som var fel. Morsan var inte som andra. Morsan var fel. Lika
bra att följa med en kompis hem efter skolan. Lika bra att slippa gå
hem på en stund, få vila. Men det blev aldrig så. Det var aldrig någon
som ville leka. Hon var äcklig när hon var liten, det sa dom i skolan, en
äcklig plugghäst. Hon målade sina nattliga flammor och fäste dem på
papper. Något i henne trodde att det skulle sluta störa henne i sömnen.
Det är ingen som ser det hon målar, men hon målar ändå, målar för
att bli hel. Det fanns en tid då hon var besatt av döden. Att försöka dö
25

Karolinska Institutet, NASP – 2010:2
Den sjunde nationella Nätverkskonferensen om suicidprevention

då svalde hon tabletter med röda fjädrar och somnade. När hon
vaknade funkade det en vecka och lät tunna rakblad glida över huden
och balanserade på broräcket över älven. Övermänniskan på övervåningen säger att det var dags nu; det var dags att hon tar över sitt liv,
tar makten över sig själv. Känslan vill inte, orkar inte men hon ska försöka ändå. Hon har inte tid att försöka dö. Hon måste försöka ta reda
på var hon är någonstans. Om man inte vet var man är kan man aldrig

Berättelsen är skriven av Alexandra som vann. När vi skulle lämna priset hade hon tagit sitt
liv. Hon var 17 år. För mig blev det ett väldigt konstigt möte, en flicka som jag aldrig har träffat men som jag har läst noveller och dikter av som jag har varit med att bedöma. Sedan skulle
priset lämnas. Därefter har jag surfat på nätet och hittat ännu fler liknande dikter. Det är ungefär sju år sedan som hon vann Aftonbladets tävling.
För mig känns detta mycket konstigt, jag som överlevare och en annan människa som inte
kände att hon hade plats att leva. Jag har fått anledning att reflektera över livet och döden
utifrån allmänmänskliga perspektiv och inte minst utifrån min egen erfarenhet, där jag ofrivilligt hamnat i en situation där jag har fått kämpa för mitt liv. Överlever man någonting blir
risken att man blir ganska modig. Jag var en ganska äventyrlig person tidigare. Efter min erfarenhet från Estonia var jag beredd att riskera mer än jag gjorde tidigare, men nu måste det ha
en mening. Följaktligen har jag suttit i ett hus i Saudi-Arabien, där självmordsbombare har
sprängt under natten och huset har skakat; blivit tillfångatagen i Zimbabwe och nästan avrättats. Jag får leva med människors ständiga frågor, för det finns en fascination för människor
som har varit nära döden. Att vara överlevare är något speciellt. De flesta vill höra om katastrofen, själva olyckan och även om självmordsförsök och tror att det är det viktigaste. Ofta
kommer emellertid den tunga processen ganska långt senare.
En
är något som många som inte varit i den situationen kanske inte förstår. Men många överlevande kan förstå vad andra överlevande säger.
Om man har varit riktigt nära döden är man
senare inte rädd för döden, vilket är min erfarenhet utifrån samtal med ett 30-tal människor
som varit i den situationen. Men det är svårt att förmedla på ett förståeligt sätt. Det finns
många missuppfattningar som säger att självklart är livet alltid bättre än döden. Men den som
varit nära döden upplever att lite av rädslan för döden försvinner. Många upplever att livet då
kan förlora sin mening. Hur kan man någonsin ha rätt att känna sig trygg igen när allting bara
rasar. Det kan alltid hända oss något, att vi blir sjuka och trillar ned för en trappa eller skadar
oss på annat sätt. Man kan ju aldrig veta om man skulle råka ut för något allvarligt igen.

Kanske har de allvarliga
händelserna som jag har
varit med om hjälpt mig att
hantera min rädsla.
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Kanske har de allvarliga händelserna som jag har varit med om hjälpt mig att hantera min
rädsla. När jag stod på flotten i vattnet, handlade det mycket om inre trygghet. Hela tiden vägrade jag tro att jag inte skulle överleva. Jag fokuserade inte på det stora sammanhanget utan
på det lilla. Hade jag då tänkt att jag skulle vara en av tretton som skulle överleva kanske jag
skulle inse eller tänka att jag kanske inte tillhörde de lyckligt lottade. Det var nog många faktorer som gjorde att jag verkligen tillhörde de lyckligt lottade. Jag var man, jag hade inte druckit
så mycket alkohol, jag var hyggligt vältränad och var inte mager som en sticka och hade heller
inte en massa muskler som kunde ha gjort att jag skulle frysa ihjäl. Att bara tänka på nästa steg
som jag själv kunde påverka var säkert en viktig del för mig som överlevande.
Vi var 23 personer som var på en konferens ombord på Estonia. Två av oss överlevde och vi
överlevde på två helt olika sätt. För min del handlade det mycket om att jag hittade någon att
samarbeta med. Jag hade turen att kunna behålla mitt lugn och fokusera på vad som kunde
hända närmast. Den andra överlevande från konferensen var min kollega Morten från Dan23 personer på färjan och efter några timmar var bara två kvar. Vi hamnade på samma flotte.
Vi blev efter detta nästan tvillingbröder trots att vi lever i två olika länder. Vi hade även träffats före denna konferens i ett helt annat sammanhang. Vi har båda skrivit böcker efter Estonia. I min bok gav jag en mer positiv bild av överlevandet, medan Morten har skrivit en mer
självanklagande bok. Han skriver mer om kampen att hitta tillbaka till ett normalt liv. Många
utanför detta sammanhang har svårt att förstå att det till stor del handlar om att återvinna sin
egen identitet, att landa i sig själv.
När Mortens bok kom ut recenserade jag den i Sydsvenska Dagbladet. Jag skrev bl.a. så här:
allmänhetens frågor till oss överlevande brukar ofta vara hur man överlever en sådan katastrof. Det finns en fascination över att få arbeta med människor som inte självklart väljer att
leva vidare. I grunden finns det ett absolut självklart val, nämligen att det är klart att man lever
kvar här. Alternativet blir alltid dystert.
Det blir så många tankar om människor som försöker ta sitt liv. Alla här känner väl någon
som har försökt eller tagit sitt liv. Man slutar aldrig att fråga sig själv. Vi som överlever hemska händelser får ständigt frågor om hur det var att möta döden, och hur man kommer vidare.
Vi försöker ge svar, men vi har också våra egna inre svar. En del av svaren handlar om hur
man var innan katastrofen. Det är just sådana här tankar som Morten och jag har reflekterat
över. Det är precis som om livets hus rasar över en. Det är en svår uppgift att efteråt försöka
samla ihop sig själv och gå vidare. Jag förlorade allting. Jag kanske är den ende i Sverige som
fått bistånd av Röda Korset. De gav mig kläder på sjukhuset. Vi fick inte insamlade kläder från
Second Hand utan helt nya kläder. Det var en ganska speciell upplevelse att förlora allting och
bli helt beroende av andra människor för att kunna överleva. Det är en väldig ödmjukhet som
man känner inför omvärlden. Man känner sig enormt liten nästan som ett barn igen. Jag tror
att de första dagarna av en överlevnad påverkar hur man fortsätter att överleva. Hade inte de
första dygnen varit, som vi upplevde, så fantastiska och vårdande och omhändertagande, tror
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jag att det hade gått fel under lång tid. Alla som arbetar med dessa frågor bör ge mycket stöd i
inledningen, eftersom det stödet kommer att vara helt avgörande hur man därefter går vidare.
Jag bodde i Lund vid den tiden och kom tillbaka till Lund ganska snart efter katastrofen. Jag
vet hur jag kämpade för att hitta tillbaka till mig själv. Jag gick förbi en skobutik. Ombord på
Estonia hade jag haft ett par boots. Benen och fötterna var efter olyckan väldigt uppsvällda,
eftersom jag hade skurit mig på flera ställen i benen. Fötterna var stora som ballonger. Nu ville
jag gå direkt in i butiken och köpa exakt samma stövlar som jag hade förlorat. Men det gick
inte, eftersom fötterna var enorma och inte passade i bootsen. Jag ville ändå ha stövlarna som
jag vacklade hem i. Men jag fick lämna tillbaka dem dagen efter. Jag köpte exakt samma
klocka, exakt samma musik för att därigenom lappa ihop det materiella och därmed bekräfta
i det här livet, det var inte något medvetet val. Kan det vara likadant för människor som försökt ta sitt liv? Ibland är det väl ett rop på hjälp, men ibland kanske det är ett seriösare sätt att
komma ifrån det här livet. Man drabbas också av att omvärlden ser annorlunda på en. Många
en
man vill vara bli starkare och tydligare. Vi själva sätter våra gränser om rädslor, vad vi vågar
göra och vad vi inte kan göra. Med tiden blir också minnen och smärtor möjliga att leva med.
Det är inte många som förstår hur det är att hålla fast människor, och när man inte orkar
längre, släppa dem och låta dem dö. Döda som ligger över min egen kropp bara för att jag
skulle hålla kvar värmen. Vi var i en flotte med många döda människor och bara några överlevande kvar. Efterhand dör människor under natten. Vi var bara sex kvar av de tjugo som ursprungligen satt i flotten. Sådana erfarenheter är svåra att förklara. Det är omöjligt att sätta
ord på.
En viktig del i en läkande process har varit kontakten med de människors vars barn eller föräldrar inte överlevde. Det finns ofta många rädslor i kontakten mellan människor som har
överlevt och människor som har förlorat någon. Jag var rädd att träffa min kollegas fru, och
det hade jag ju inget skäl alls till. Hon var så glad att jag hade klarat mig och ville också få tag i
de sista pusselbitar som fanns kring hennes mans död. Jag tror att jag i kontakterna efteråt
haft en stor del i den läkande processen för ganska många människor.
upp till ytan, men jag blir
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Överlevnad eller fortplantning? Ett evolutionsbiologiskt
perspektiv
PROFESSOR SVERRE SJÖLANDER, GÖTEBORG

E

tt medvetet och överlagt självmord
finns mig veterligt inte bland djuren.
Rovdjuren har också en förmåga att vid
dödsfall av egen avkomma se till att ingenting
finns kvar som kan locka till sig andra djur. Vi
ser samma fenomen hos de flesta djur, att när
de. När det gäller lejon t.ex. leds flocken av en
gammal hona, och inte vad vi tror den mäktige
hannen. En hanne blir snart avpolletterad när
han besegrats av en annan hanne. Dessa hannar kommer aldrig tillbaka utan fortsätter att
leva som ensliga gubbar och vandrar för sig
själva i skogen. Honorna i flocken tar direkt till
sig den nya hannen. Detsamma gäller hjortar
där hannens uteslutande uppgift är att befrukta. En av dessa hannar är den vinnande och
övriga hannar stannar kvar i skogen och är
säkert deprimerade. Hondjuren försvinner inte på samma sätt som handjuren. De befruktas ju
av den vinnande hanen och föder upp sina kalvar utan hans hjälp.
För att utgå från människan fick tidigare, på stenåldern, kvinnor sitt första barn vid 15 års
ålder. Om det då blev en dotter var hon mormor vid 30 års ålder. Mormorsmor blev hon vid
45 år. Har man då klarat av att överleva, vilket endast 20 procent gjorde, blir erfarenheterna
mycket stora, och det kan man utnyttja för att hjälpa döttrar och dotterdöttrar. För att allt ska
fungera måste såväl djur som människor följa sin avkomma till dess könsmognad. Elefanten
följer sina ungar cirka 8-9 år. Hon följer sin sista kalv till vuxen storlek, och kommer i klimakteriet 8-9 år före sin förväntade död. Människan håller på i 30 år, vilket innebär att ni inte bara
är värdefulla som mammor utan även er erfarenhet som mormor är värdefull till minst 75-80
år. Detta har bekräftats väl i gamla kyrkoböcker från Österbotten i Finland och Västerbotten i
Sverige. En mormor i livet vid 70-80 år har signifikant, statistiskt sett, fler avkommor. En
mormor kan också hjälpa till beroende på hur nära hon bor sina barnbarn. En del har t.o.m.
blivit mormors mormor.
I 45-årsåldern startar en intressant period ur självmordssynpunkt. Har man då inte lyckats få
några barn (vilket är viktigt att påminna om eftersom det faktiskt är mellan 5-10 procent som
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aldrig får några barn), så om man räknar bort invandringen kommer Europas befolkning att
minska med 25 miljoner. Nu har vi ju invandringen, vilket gör att den tänkta minskningen
inte spelar någon roll. Numera är det många som kanske bara får två barn eller bara ett barn,
vilket gäller i många länder. Det innebär att det finns många äldre personer som inte har några barnbarn att intressera sig för. Mannens naturliga roll efter 45 år är att bli lekfarbror och
lärare. Vad som händer när man blir gammal i djurvärlden är att man efter att ungarna
mognat inte har någon funktion längre. Ett ensamt lejon klarar sig inte särskilt länge, vilket
innebär att han dör. Hanens roll är inte särskilt positiv i de här sammanhangen, vilket leder
till att såväl kvinnor som hondjur lever längre än männen och handjuren, eftersom kvinnors
liv och honornas liv är värdefullare hela tiden. Vi karlar är inte lika värdefulla som kunskapsbanker. Vi har högre dödlighet, får lättare hjärtinfarkter.
För att anknyta till självmord i djurvärlden finns olika historier att anknyta till. Det finns en
viktig liknelse när det gäller självmord mellan djur och människor, nämligen att man avlider
mer i hög ålder eftersom man är trött på att leva. Som äldre ska man väl ha rätt att bestämma
över sitt eget liv, att ta sitt liv, vilket ju är en kontroversiell fråga. Men många har bejakat mina
tankar. Det som väntar en äldre person är en ganska tråkig period med sjuklighet och andra
problem. Då vore det skönt att bara få somna in. Det kända antalet självmord bland äldre kan
jag helt förstå.
Men vad som inte finns i djurvärlden men bland människor är ungdomssjälvmorden. Däremot finns motsvarighet till depressioner och fertilitetsavstängning bland unga djur. Det har
med könsmognaden att göra som hos både människor och unga djur har en social anknytning. En herrgårdsflicka som får sin menstruation vid 17 års ålder och inte har kontakt med
unga gossar, upplever inte sexualdriften på samma sätt som en som är mycket yngre och där
killarna visar sin uppskattning. I djurvärlden är det så att så länge man stannar i familjen (som
bland annat är känt bland vargar), och hjälper till att ta hand
Det finns en viktig liknelse när det
om de yngre syskonen, är det
gäller självmord mellan djur och
endast den ledande honan som
människor, nämligen att man avlider
producerar ägg. När det händer
mer i hög ålder eftersom man är trött
vid något enstaka fall, som det
på att leva.
gjorde i Kolmården, att två
varginnor fick ungar samtidigt,
är det oerhört ovanligt. Lever man med en äldre hona är hon dominant och också den fertila.
Vad man kan räkna med i djurvärlden är att först när mamman har avlidit blir det någon
unges tur. Så fungerar det hos vargpojkarna också. På något sätt vet honmamman att de unga
vargpojkarna inte är någon att satsa på. Det finns alltså en incestspärr hos varg liksom hos
andra sociala djur. Vi vet ju, inte minst bland naturfolk, att det är åtta gånger vanligare att
flickorna flyttar ut jämfört med killarna.
Vargkillarna tenderar också att stanna och ta över när pappan blir ihjälslagen eller avlider på
annat sätt. Det kan kanske förklara varför mina egna söner var helt lugna under tonårstiden
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medan det var ett enormt uppror för min dotter, framför allt i relation till sin mor. Jag har fått
den insikten när det gäller anorektiska tjejer. För att kunna bo kvar hemma, måste dessa flickor i första hand hjälpa sin mamma. Jag har förstått efter kontakt med medicinkolleger att anorektiska tjejer i övervägande del har effektiva mammor i karriären, men jag har inte hittat några siffror på detta. Detta är ju ett sätt att stänga av fertiliteten. Nästa steg är att inte förbruka
resurser, att svälta sig själv, vilket faktiskt är ett steg mot självmord.
För dem som inte lyckas etablera sig i den mänskliga, biologiska rollen kan resultaten så småningom visa sig i självmordsbeteenden. Detta är dock inte mitt bord, men det är ett vanligt
fenomen i djurvärlden. Vi vet precis hur det är med unga hannar och när de unga honorna
inte får någon chans. De slutar att äta och stänger av fertiliteten och försvinner till slut. Ett
exempel från Kolmården gäller en schimpanshanne som kastrerades på grund av konflikter
ed ungarna. När det gäller människovärlden är det inte alls ovanligt att de män som inte får några barn
går över till funktionen att vara lekfarbror. I alla kulturer finns dessutom eremitfunktionen;
man drar sig tillbaka efter att inte ha fått några barn, tynar sakta bort, svälter sig eller äter dåligt. För kvinnor händer detta senare i livet. Om man inte kan fylla det program som vi är rustade för sedan millioner år tillbaka, nämligen att engagera oss i våra barn eller barnbarn, då är
det något som blir fel.
Jag gjorde mig impopulär en gång när jag påpekade hur väsentligt det är att etablera sig socialt; att det är fruktansvärt att inte lyckas komma in i gemenskapen. Mobbning är något av det
svåraste en människa kan råka ut för. När jag fick frågan vad man ska göra åt mobbningen,
uttryckte jag att det bästa är att de som blir mobbade flyttar till en ny värld att leva i. Rent biologiskt är det så man gör. Jag har upplevt detta i många fall och det har fungerat bra. Lyckas
inte en ung person att etablera sig eller hitta sin vuxenroll är risken att han/hon tar sitt liv.
Känslan av att inte komma in, utan hela tiden vara tvungen att leva utanför, med känslan av
att det måste vara något fel på mig, är en fruktansvärd känsla. Varför talar vi så mycket om de
tre till fyra hundra som dör i trafiken och inte om den fyra gånger större gruppen som tar livet
av sig. Det är ynkligt att det inte satsas på den gruppen.
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Sociala nätverkets betydelse för överlevnad
PROFESSOR KRISTINA ORT-GOMÉR, STOCKHOLM

J

ag kommer direkt från Berlin och är glad över att vara här
och se alla intresserade ansikten. Jag är professor och
överläkare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Jag är även docent i Psykosomatisk medicin och har en gästprofessur i Berlin. Mina uppgifter handlar
om sociala och psykologiska faktorer vid kroppslig sjukdom.
tminstone säger ordspråket det. Jag vill istället ägna min halvtimme åt att motbevisa detta.
Den här mannen har klättrat upp på toppen och står på bergets högsta punkt och känner sig mycket stark. Men det vi
behöver i våra liv är att vara en del i sociala nätverk. Vad dessa nätverk innebär är att de ger oss en stödfunktion. Det är
viktigt att bli påmind om att sociala relationer kan vara såväl positiva som negativa. Den
forskning som började i slutet av 1960talet visade att ju fler sociala kontakter
man hade, desto längre levde man,
vilket samstämmigt visats i forskning
som genomförts i Kalifornien, Michigan, Georgia men också i Nordkarelen
i Finland och i Göteborg här i Sverige.
En sammanfattning av all denna forskning är att social integration och dödlighet är lika över hela världen om man
samtidigt tar hänsyn till ras, kön och
geografiskt läge.
I Sverige gjordes en studie med 17 400 män och kvinnor i åldern 15 till 65 år, representativa
för Sveriges befolkning. Dessa personer följdes under sex år. Vi fann att dåligt socialt nätverk
hade högt samband med dödlighet för män i alla åldrar. Vi frågade oss då om det var antalet
kontakter som var det viktiga eller handlade det om vilken form av stöd som gavs? Vi kunde
se två typer av olika stöd, nämligen attachment, som var djupt och känslomässigt stöd som ges
av de närmaste, eller någon som ger tröst och stöd och som man kan dela sina innersta känslor med.
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En annan studie med 741 män i åldern 50 år, födda i Göteborg, visade
sig ha låga värden på attachment.
Den skala som vi har haft mest nytta
av är den skala som handlar om social integration. Den handlar om i
vilken utsträckning man har vänner,
arbetskamrater som hjälper en i tillvaron och att möta svårigheter, att
ge goda råd och konkret hjälp. När
vi använde denna skala för att undersöka överlevnad, visade det sig att
det var viktigast med social integration. De som hade låga värden på social integration hade en 14 procents dödlighet efter 15 år
medan de med höga värden på attachment, som visas längst till höger, hade sex procents dödlighet. Dessa resultat visar hur viktigt det är med närhet och socialt nätverk.
En av de frågor som vi efter dessa
studier ställde var om kvinnor hade
samma kontaktbehov som män. Vi
samlade alla kvinnor upp till 65 år,
eftersom vi ville ha hela familjer och
förvärvsarbetande. Vi samlade alla
dem som hade fått hjärtsjukdom
och en kontrollgrupp i samma åldrar. Det nära stödet hade inte samma viktiga betydelse för dessa kvinnor som hos män. Däremot var det
starkt samband med den sociala
integreringen. Vi tittade på de kvinnor som hade dåligt stöd från maken och jämförde med dem som inte hade några problem
utan ett bra stöd.
På fem år var överlevnaden hos dem med stödjande äktenskap 85 procent och mycket lägre
för dem som hade dåligt stöd (65 procent). Vi hade kontrollerat för olika faktorer. Vad vi också fann var att de sociala nätverken hade betydelse när vi kombinerade dem med depressiva
symtom. Vi vet att det är dubbelt så vanligt med depression bland kvinnor jämfört med män.
Vi tittade på bristande entusiasm, dålig aptit, ensamhet, uttråkad, svårt att sova, lätt att gråta,
ledsen, dålig energi och hopplöshetskänsla. Dessa symtom är egentligen väldigt kvinnliga. Det
finns en odefinierad depressionspotential hos män. De uttrycker sin depression på något annat sätt; med irritation istället för ledsenhet. Effekten av social isolering var beroende av samtidig depression. Om man både var deprimerad och socialt isolerad hade man 67 procents
chans att klara en femårsperiod. Var man fri från båda dessa faktorer hade man 100 procent
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chans att överleva utan att få något återfall. Det framgick också att faktorerna nära stöd, integration, sömn och depression hade starkt samband med varandra. Det innebär att dessa begrepp i stort sett betyder
samma sak. Vi använde
även sömnformulär som
var validerat mot EEG och
man tittade på effekten av
sömnbrist som visade sig
vara en riskfaktor för dålig
prognos. Sammanfattningsvis visade det sig att
social integrering och dålig
sömn ökar risken för dödlighet i hjärtkärlsjukdomar för kvinnor.
Frågan är om vi kan lära
oss något av dessa resultat?
För att hjälpa hjärtpatienter har vi prövat en beteende/kognitiv interaktionsmetod för att försöka förbättra kommunikationsmöjligheter hos denna patientgrupp. Vi prövade på 237 kvinnor från Stockholm som hade en svår hjärtsjukdom som var uttagna till en interventionsgrupp. Vi hade också en kontrollgrupp som noga undersöktes för eventuella riskfaktorer. Dessa grupper följdes upp till sju år. I behandlingen utgick vi från stressfaktorer, som alla kände
att de behövde arbeta kring. Den kognitiva beteendeterapeutiska metoden var grundpelaren i
behandlingen. Det första var att öka kunskapen om vad som var farligt med anknytning till
hjärtat och dess funktioner som t.ex. ohälsosam livsstil. Vi ville även lära människor att observera sig själva, som t.ex. vad det är i vardagssituationer som gör att man reagerar med stress.
Vi arbetade också med kognitiv omPå fem år var överlevnaden hos
strukturering, vilket innebär att ändra
dem med stödjande äktenskap 85 negativa tankar till positiva. Slutligen
procent och mycket lägre för dem handlade det om att hela tiden öva avsom hade dåligt stöd, 65 procent. slappning. Detta gjordes i grupper med
6-8 kvinnor varje vecka under tio veckor.
De fick även hemläxor med olika övningar. De fick sedan komma tillbaka och berätta för de
övriga i gruppen hur hemläxorna hade fungerat. De deltagande kvinnorna hade många synpunkter på vad som hade fungerat och vilka fel de hade gjort. Det resulterade säkert i att de
deltagande kvinnorna hjälpte varandra mycket mer än terapeuten som ledde övningarna. Efter tre års uppföljning var återfallen 47 procent i den grupp som fått stressreducerad hjälp
jämfört med 62 procent i kontrollgruppen. Resultatet blev mycket positivt. Kontrollgruppens
kvinnor vistades på sjukhus betydligt fler dagar än interventionsgruppens kvinnor (691 dagar
jämfört med 298 dagar). Det visades också att det var tre gånger högre dödlighet bland kontrollgruppens kvinnor. Vid en sammanslagning av alla mottagande kliniker blev siffrorna för
kontrollgruppens dödlighet 20 procent jämfört med åtta procent i interventionsgruppen. Om
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man frågar kvinnorna själva vad de tycker har varit bra med kursen, framkom ofta kommenträffa kvinnor i samma situati

Vi har uppsökt dem igen

dem har också hållit kontakt med varandra under hela tiden.
Sammanfattningsvis visade studien följande faktorer: färre krav, en livlina, stöd från gruppen,
sammanhållning och att man fick prata av sig. För att komma åt svårigheterna är det viktigt
att ha kontroll på bakgrundsfaktorer som ärftlighet, ålder och socioekonomiskt status. Det är
också viktigt med det sociala stödet i tillvaron, men också på hur man reagerar på socialt stöd.
Män t.ex. reagerar ofta med ilska, medan kvinnor reagerar med depression. Man ser då vilken
effekt detta har på hälsovanor, kost, alkohol och sociala aktiviteter, vilka alla är viktiga i sammanhanget även när det gäller att förebygga suicid.
Det har nyligen visats i en svensk populationsstudie att det faktum att man får reda på en cancerdiagnos samtidigt också ökar risken dels för hjärtinfarkt, dels för självmord. Den gemensamma faktorn bakom fynden kan hänföras till ångest och oro, dvs. de känslor som cancerdiagnosen utlöser (Katja Fall, PLoS Medicine, referat, KI:s hemsida den 20/12 ). Det understryker ytterligare behovet av att optimera och förbättra vår kommunikation med såväl patienter som andra grupper inom hälso- och sjukvården.
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Att välja livet – erfarenheter av tsunamin
PROFESSOR PATRIK BRUNDIN OCH MED DR LENA BRUNDIN,
LUND

P

atrik: Jag sysslar bara med
överlevnad av nervceller
normalt, men min hustru
forskar kring suicid. Idag ska vi berätta om överlevnadsstrategier och
de erfarenheter vi hade den 26 december 2004 i Khao Lak och de år
som har följt därefter. Vi kommer att
berätta vår egen historia och framföra våra erfarenheter i olika delar:
1) Vad som hände akut (dvs.
exakt när vågen kom), och
timmarna efter. Vi ska beskriva våra egna erfarenheter, människorna vi mötte runt omkring oss, och vad vi har
läst därefter.
2) Därefter kommer vi att ta upp vad som hände när vi kom hem; veckorna efteråt och de
många månaderna när vi bearbetade erfarenheterna från tsunamin.
3) Till sist vill vi beskriva hur denna upplevelse påverkar oss än idag och vad vi har tagit
med oss från den 26 december 2004.
Allt började med vårt bröllop. Den 17 december gifte vi oss på en ö norr om Khao Lak och
hade flera släktingar med oss. Strax efter klockan 10 den 26 december befanns sig Lena och jag
på stranden och började se att vattnet drog sig tillbaka. Vi förstod inte alls vad det var. Jag
funderade på att gå upp och hämta en kamera. Vi såg att en bit längre ut började vågen samla
ihop sig och närma sig vår strand, men vi anade inte att det var en stor våg utan trodde bara
att det var någon form av tidvatten som återvände. Några började gå eller springa inåt, men de
flesta stod kvar på stranden och tittade.
En viktig person i sammanhanget var mannen som var chef på hotellet. Han hade hört att det
som hände var något konstigt och farligt från ett systerhotell som låg i Phuket längre söderut.
Där hade vattnet återvänt i form av en våg några minuter innan den kom till Khao Lak. Han
sa att vi måste skynda oss uppåt, vilket sannolikt räddade våra liv. Vi bestämde oss då att röra
oss uppåt samtidigt som vi såg att vattnet närmade sig hastigt. Folk sprang i panik. Det gick
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plötsligt oerhört fort. Lena sa till mig att jag borde skynda mig, och hon vände upp mot hotellet. Jag började med att hämta min iPod och en pocketbok, som jag i sammanhanget konstigt
nog bedömde var viktiga. Dessa låg kvar på en solstol en liten bit upp från stranden. Det gjorde att vi skildes några sekunder. Jag hamnade därefter på en balkong som tillhörde en bungalow med tanken att jag skulle komma in i rummet bakom. Men inom några sekunder såg jag
att vattnet steg ännu högre, vilket gjorde att jag insåg att jag inte skulle kunna skyddas där jag
stod. Jag hoppade upp på
räcket och klättrade upp
ytterligare några meter
på en brant växtbeklädd
slänt. Vi hade en enorm
tur som klarade oss. Vi
vet ännu idag inte varför
vi sprang de vägar vi
gjorde och t.ex. varför jag
inte gick in i det rummet
jag först hade tänkt. Vågen gick in ungefär 800
meter från stranden och
på andra ställen i Khao
Lak gick den in 1 ½ kilometer. När vi planerade vårt bröllop och resan till Thailand i resekatalogen hade vi först
kryssat för en del hotell i norra Khao Lak där över 400 svenskar dog. Vi valde istället ett hotell
där 11 människor omkom. När vågen kom in fick vi en chans att springa undan. En stor del av
vårt hotell finns faktiskt kvar endast cirka en fjärdedel totalförstördes, vilket var lite för
Khao Lak. När jag nått upp på säker mark ovanför strandområdet sprang jag och knackade på
dörren till min mors rum. Hon hade inte hört något och förstod inte alls vad som hade hänt.
Jag återvände sedan till stranden och vadade runt i vattnet för att leta efter Lena. Jag kunde
inte hitta henne bland allt bråte och trasiga hus, men såg flera skadade och en som omkommit. Efter några minuter skrek thailändare att vi måste ta oss uppåt igen nya vågor kunde
komma (och gjorde mycket riktigt kort därefter). Min mor följde flera andra från hotellet och
gick upp för en väg mot en djungel på en kulle. Efteråt har vi förstått att Lena och min väg
hade korsat varandra. Det visade sig att det var typiskt just i Khao Lak att alla som saknade
varandra och letade flera gånger hade befunnit sig nära varandra.
Lena: Jag sprang en väg upp till samma kulle, vilket skedde helt automatiskt. Vi var en grupp
som hamnade där, troligen 10-15 minuter före Patrik och hans mor. Det var väldigt slumpartat i detta första skede. Anledningen till att vårt hotell ändå klarade sig ganska bra var att det
låg bakom en hög kulle som till viss del skyddade det. Jag tog mig till toppen av kullen, där jag
var tillsammans med ett 50-tal andra människor, som också hade sökt sig till höjden. Flera
skrek att det kommer mer och mer vatten. Vi hade ju ingen aning om hur högt vattnet skulle
nå. Fastän vi satt högt uppe på en stor kulle hörde vi hela tiden ljudet av vågorna. Man såg hur
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delar av vattnet rann ut igen men sedan kom det tillbaka. Det var ett enormt ljud, ungefär som
om ett stort flygplan flög över oss. Vi kunde inte se havet och vi visste inte heller hur högt upp
vågen kom. Efter ett par timmar började vi gå ner och letade först efter anhöriga. Jag var helt
ensam. Jag hade inte med mig någon i min familj. Jag trodde att jag var den enda i familjen
som hade överlevt. Vi fick rapport via mobiltelefon, som en annan person hade med sig, att
även Phuket hade blivit överspolad av vågorna. Det gick flera rykten om katastrofens enorma
omfattning och de sa bland annat att hela Phuket var påverkat. Då trodde jag också att mina
föräldrar och familj hade omkommit. De hade nämligen gett sig iväg i taxi till Phuket en timme innan vågen kom för att handla. Vi hamnade vid personalbostäder för personalen från vårt
hotell. Bostäderna låg lite högre upp. Vi var väl ett par hundra människor som hamnade där.
Vad som hände då var att med jämna mellanrum fick vi höra från dem som jobbade där att
nya vågor kom. Jag var i fullständig chock och panik och saknade mina anhöriga. Med jämna
mellanrum sprang dessa hundratals människor återigen upp i bergen, eftersom rädslan fanns
att det skulle komma nya vågor. I paniken trampade vi på varandra, tappade skor. Medan vi
satt där uppe förenades jag ungefär 5-6 timmar senare med mamma, pappa och min syster
och hennes pojkvän som också hade klättrat upp för berget. Alla människor frågade hela tiden
efter sina anhöriga eftersom alla saknade någon. Det fanns bara några enstaka familjer som
var kompletta, men de flesta saknade någon.
Patrik: Under tiden detta pågick var min mor och jag på väg till ett tempel för att leta efter
Lena. Detta var tidigt på kvällen den 26 december, just när solen gick ned. Vi fick skjuts med
en bil. Först ville jag tillbaka till hotellet och leta efter Lena igen, men vägen var blockerad med
träd och annat bråte. När vi klev ut ur bilen vid templet snavade min mor omedelbart på en
bräda i mörkret och bröt lårbenshalsen. Naturligtvis var
det väldigt svårt i den situationen. Till slut låg min mor på
golvet i templet utan smärtlindring under flera timmar.
Ungefär klockan två på natten
åkte min mor och jag med
ambulans till närmaste sjukhus. Sjukhuset hade 217 bäddar och när vi kom var min
mor patient 432. Det kom ungefär en patient varannan minut under 13-14 timmar. Det
fanns folk precis överallt. Alla
korridorer var överbelamrade. För mig blev det en sömnlös natt. Jag letade runt på sjukhuset
efter Lena och försökte på alla möjliga sätt få kontakt med henne. Som datorvan person hamnade jag i ett rum där jag nästa morgon vid 11-tiden försöker nå henne genom att skicka SMS
via nätet och genom att skicka e-post till Utrikesdepartementet. (Ett par år senare fick jag veta
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att ingen läste min och cirka 300 andra e-post meddelanden på UD, eftersom det var en söndag). På sjukhuset erbjöd sig en person att låna ut sin mobiltelefon så att jag skulle kunna
ringa min syster. Min svåger svarade och meddelade att Lena lever och är oskadd. Jag frågade
hur han visste det och då säger han att hon pratar med din syster i den andra telefonen. Vi fick
prata med varandra genom att de höll ihop telefonlurarna hemma i Sverige, och jag började
gråta. Ett par tre timmar senare var vi alla samlade. Vad vi fick insikt om då var att så många
människor saknade så otroligt många anhöriga.
Jag träffade en man som satt i rullstol och skulle opereras. Han berättade att han hade tur eftersom hans fru och 8-åriga dotter hade klarat sig. Jag blev lite avundsjuk på honom. Men i
nästa mening sa han att de hade förlorat två små barn. Tre överlevande av fem betecknades
till Bangkok med ett transportflyg från thailändska flygvapnet. Vi hörde från utrikesminister
Laila Freivalds att den thailändska sjukvården var minst lika bra som den i Sverige. Det kändes
så konstigt att höra den repliken, för ingen sjukvård i världen skulle ha kunnat hantera det
som den thailändska sjukvården fick göra vid denna katastrof.
Lena: Vi har funderat på psykologiska reaktioner i den akuta fasen, när man ser vågen komma
upp och känslan var att vi inte skulle kunna överleva. Man hann inte tänka något då. Det som
hände skedde mer eller mindre automatiskt. Det andra som kan hända i en sådan situation är
att man blir alldeles stel och kan ha svårt att röra sig överhuvudtaget. Exakt vad det är som gör
vilket av dessa tillstånd som man hamnar i är svårt att veta. Jag insåg att detta var livsfarligt
och jag blev alldeles stel.
Men några thailändare
bakom mig skrek spring,
spring, och detta fick mig
att vakna upp och springa
iväg. Den här stelfrusenheten som jag drabbades av
kan man väl se från en videofilm från en restaurang
ganska nära vårt hotell.
Restaurangägaren började
filma, när han märkte att
något konstigt hände med
havet. (Videon visades och
där sitter en man kvar helt
stilla på stranden när den första gigantiska vågen sköljer över honom). Det intressanta med
den filmen är att mannen satt där utan att röra sig ur fläcken. Man undrade vad han tänkte
när han satt där. Vad som också var illustrativt med filmen var att den visade det stora kokande havet. Det var inte bara en våg som kom. De som hamnade i vattnet beskrev att det var som
att hamna i en tvättmaskin där allt snurrade runt genom att flera vågor kom oupphörligen.
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Kort efter den akuta fasen då vågen kom, inträffade andra känslor och reaktioner. Känslan av
apati var mycket vanlig, framför allt för den som hade förlorat en anhörig. Vi såg människor
som bara satt och stirrade framför sig. De som var skadade sökte inte aktivt hjälp. Man försökte också desperat hitta anhöriga till ett flertal barn som i blicken visade total tomhet och apati.
Ett annat beteendemönster, som inte var lika vanligt, var att man blev väldigt handlingskraftig
och började aktivera sig. Det man gjorde var kanske inte så rationellt även om det föreföll vara
det. Jag började desperat samla vatten, eftersom jag tänkte att efter katastrofen skulle bakterier
hamna i vattnet. Jag började därför samla alla tomma vattenflaskor som jag kunde hitta i personalbostäderna. Min mamma tyckte det var lite konstigt att jag höll på med dessa vattenflaskor. Men i min värld var det en rationell handling, eftersom jag försökte vara förutseende i
katastrofen när man inte visste vad som skulle hända. Som läkare vill man gärna hjälpa till.
När jag hade kommit ur min chock och apati, bröt jag och en läkarstudent oss in i ett hotell
och hittade ett medicinförråd. Vi tog med oss medicinen till uppsamlingsplatsen. Vi tänkte
där starta en första hjälpen insats. Jag satte igång att sortera alla mediciner som vi hade hittat.
Jag sorterade och sorterade för att lätt kunna hitta antibiotika och plåster m.m. Jag höll på att
sortera i 1 ½ timme. Läkarstudenten tittade lite konstigt på mig och undrade vad jag höll på
med. När jag var färdig med sorteringen skulle alla skadade kunna komma så att vi kunde
plåstra om dem. Det kom kanske 5-6 stycken som behövde hjälp, och jag tyckte det var skönt,
eftersom det för mig bekräftade att på den här uppsamlingsplatsen var inte så många skadade.
Efteråt har jag förstått att jag var i min egen värld och fortfarande i chock och hade säkert
tunnelseende. Jag har senare pratat med andra och då visade det sig att det fanns många svårt
skadade där. Men de var så apatiska att de inte hade förmåga att komma fram till mig och be
om hjälp.
Patrik: Vid det sjukhuset som min mor kom till var det cirka 800 registrerade skadade och
kanske ett par tusen medföljande personer, men det fanns endast 217 sängar. En person som
var på samma sjukhus, som vi,
var från Lund. Han är krispsykolog till yrket. Jag har starka
minnen av honom från det datarum som jag via datorn sökte
efter min familj. Han berättade
hur han träffat många svårt
skadade, blodiga och chockade.
Han försökte ringa någon slags
hjälpcenter i Sverige tror jag,
och han verkade mycket aktiv
och tycktes agera rationellt. Snart förstod jag att han saknade (och sedermera förlorade) sin
hustru och en dotter.
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Överallt på sjukhuset låg det skadade, de allra flesta var tysta och stirrade tomt framför sig. En
del skrek av smärtor eller kräktes pga. allt smutsigt vatten de hade fått i sig. Någon sömn fick
vi inte första natten. Oron var för stark. För att försöka stilla min egen oro gick jag runt på
avdelningar för att samtala med andra. När Lena och jag hade återfunnit varandra kunde vi
äntligen sova. Vi fick samtidigt massor av ny energi och ville göra så gott vi kunde för att hjälpa dem som fortfarande saknade varandra på sjukhuset. Det var frustrerande att inte kunna
erbjuda en telefon för att de skadade skulle kunna ringa
Vi hade väldigt länge
hem. Men sjukhuset hade internetuppkoppling för att
skuldkänslor. Vi borde via den komma i kontakt med anhöriga i Sverige och
berätta vad som hänt. Journalister från Sverige kom dit
ha hjälpt fler än vi
redan efter 1 ½ dag, vilket gav de drabbade en kanal att
mäktade med.
nå ut och skrika på hjälp. Via media kunde kommunikation etableras med hemlandet. Vi hade mycket kontakt med media i Thailand under dagarna
som följde tsunamin. Det blev det bästa sättet att söka hjälp, eftersom det var så svårt att annars nå ut med budskapet att det var en stor katastrof och patienter behövde evakueras.
Lena: Flera månader senare infann sig en posttraumatisk stressreaktion. Många som vi har
pratat med, och även jag, upplevde oväntade ljud som skrämmande och var rädd för t.ex. ljud
från flygplan eftersom dessa påminde om vågorna. Jag hade ångest för öppna platser och platser nära havet drygt ett år efteråt. När vi tre månader senare kom tillbaka till vårt hotell i Khao
Lak påpekade vi att vi ville ha ett rum på översta våningen. Rädslan för havets oberäknelighet
kvarstod väldigt länge.
Patrik: Vi hade också väldigt
länge skuldkänslor. När vi
åkte hem återkom tankar på
att vi inte såg till att de som
stod kvar på stranden skulle
springa därifrån. Vi grubblade över vad vi kunde ha gjort
på sjukhuset. Vi borde ha
hjälpt fler än vi mäktade med.
Jag tyckte att vi skulle ha
stannat kvar tills alla som
skulle evakueras hade fått
transport. Jag hade skuldkänslor om vi skulle äta god
mat hemma, och att vara glad
kändes nästan förbjudet. Vi kunde inte riktigt glädjas åt att vi hade överlevt. Vi led av det som
vi
.
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Lena: Jag hade också svåra tankar om att jag inte dög som läkare och inte hade hjälpt till tillräckligt mycket genom att bota människor omkring mig. Jag fick känslan att inte ha varit en så
bra person som jag hade hoppats att jag skulle vara. Jag kände både skuld och skam och tiden
efteråt handlade mycket om att lära sig att förstå sig själv.
Patrik: När vi kom hem mötte vi det svenska samhället, vilket innebar att många hjälpte till,
tog hänsyn på många olika sätt. Vad som var en motsättning var att svenska myndigheter reagerade något annorlunda. Många drabbade försökte säga att man önskade att myndigheterna
hade reagerat snabbare och att de hade varit lite tidigare på plats. Det svar man då fick från
myndighetspersoner var att vi inte har insett vilken hjälp vi faktiskt hade fått. De verkade sakna empati och detta gynnade knappast läkningsprocessen och sorgearbetet hos alla dem som
förlorade hustru, man och/eller barn och alla dem som var skadade.
Lena: Efter hemkomsten har vi sökt otroligt mycket information. Vi har sökt via media och
Internet. För oss har det blivit en bearbetning av denna oförståeliga händelse som vi var med
om. För oss var det väldigt viktigt att få veta exakt vad som hade hänt både oss själva och alla
de människor vilkas öden vi tog del av på plats. Genom nätsökningen hoppades vi att någon
av våra pusselbitar skulle ge en bättre information kring vad som egentligen hade hänt.
Patrik: Vi for tillbaka till Khao Lak tre månader senare. Det fanns fortfarande en familj som
sökte sitt barn i hopp om att han skulle leva någonstans, och t.ex. blivit bortrövad från ett
sjukhus. På nätet startades en chattsi
förlorat hela sina respektive
familjer (make/maka samt
två barn i båda fallen) letade
tillsammans efter sina anhöriga i Khao Lak. Hemma i
Sverige startade de chatten
som har över 700 deltagare.
Idag är de gifta med varandra. Nätverket finns kvar
och är fortfarande aktivt,
vilket innebär att många år
senare finns det fortfarande
behov av att bearbeta sina
upplevelser. Flera drabbade
har skrivit böcker. En av
dessa författare som förlorade sin hustru och e
tror jag
att människan är gjord
Thailand. För oss var det viktigt att komma tillbaka och gå de vägar som vi gick vid katastrofen och se hur det såg ut.
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När vi kom tillbaka ett år efter vågen för att delta i en minnesceremoni såg det helt annorlunvi ändå vara på stranden igen. När vi var tillbaka precis ett år efter tsunamin var det första
gången efter vågen som Lena och jag gick i havet igen. Det var dagen efter minnesceremonin.
Min mor var också med på resan. Även för henne var resan ett viktigt avslut. Hon hade fortfarande krycka på vägen dit, men på resan hem gick hon utan kryckkäpp. På kvällen skickades
det upp rislampor, en lampa för varje omkommen person i Khao Lak, över 5000 lampor. Dessa erfarenheter påverkar oss säkert resten av livet.
Nu när vi förberedde oss för denna dag, och även för ett år sedan då vi talade i ett annat sammanhang, funderade vi ännu mer över vad tsunamin egentligen har betytt för oss. Vi var i
chock flera månader efter händelsen och vi reagerade säkert mycket konstigt under den fasen.
Läkningsprocessen har tagit år snarare än några månader. Vi har oerhört starka band till
Thailand. Lena blev gravid på årsdagen av tsunamin, när vi återbesökte hotellet. När vår son
Theodor föddes återvände hela släkten till samma hotell för en namngivningsceremoni på
stranden. Vi gav honom bl.a. mellannamnet Merlin. Khao Lak Merlin Resort var namnet på
hotellet där vi gift oss, överlevt tsunamin och Lena blivit gravid vi tyckte den godartade trollkarlen Merlin var ett passande namn för vår son på flera sätt.
Fortfarande idag har vi även kontakt via e-post med sjukhuset där min mor vårdades. Vi har
insett hur viktigt det är att inte gräla om småsaker. En del undrar om vi är annorlunda som
föräldrar pga. dessa erfarenheter. Det vet vi inte men det är vi säkert på många sätt. Vi tror att
jag, som tidigare varit mindre orolig för faror, har större respekt för det som kan hända oss
och våra barn.
Lena: Paradoxalt nog har jag snarare blivit mindre orolig för stora faror. Jag har ofta varit den
mer försiktige av oss två tidigare. Men nu har jag insett att man inte kan påverka allt som
händer en, utan ödet spelar en stor roll. På det sättet har Patrik och jag blivit mer lika varandra
i hur vi betraktar faror än vad vi var tidigare.
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Vad behöver drabbade för att orka gå vidare i livet efter en
katastrof? – Erfarenheter från tsunamiforskningen
MED DR ABBE SCHULMAN, STOCKHOLM

J

ag är knuten till Stockholms läns landstings kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi,
som numera finns på CeFAM, Centrum för allmänmedicin. Vår verksamhet startade 1984 under
namnet Kris- och suicidmottagningen vid Huddinge
sjukhus. Att bedriva ett arbete, som också skulle vara
av preventiv karaktär inom dessa båda stora områden,
var en omöjlig uppgift. Vi valde därför att i huvudsak
ägna oss åt kris- och katastrofområdet. Jag är väldigt
glad över att NASP kom till och tog över arbetet med
forskning och prevention inom suicidområdet. Jag
kommer fortsättningsvis att ägna denna föreläsning åt
forskning som gäller tsunamin. När jag förberedde
detta anförande ställde jag mig frågan vad dagens
tema hade med suicid att göra. Jag tror att det finns
en del paralleller när det gäller hur man som anhörig
kan gå vidare i livet både efter en naturkatastrof och
efter att ha förlorat en närstående i självmord.
Vi vet idag en hel del om vad som kan öka risken för psykisk ohälsa efter förluster av närstående, såväl vid enstaka händelser som vid katastrofer. Exempelvis är risken högre om barn
omkommer. Det som är typiskt för katastrofer är att de kommer plötsligt och ibland oväntat.
Tsunamikatastrofen skilde sig i detta hänseende inte från andra naturkatastrofer, förutom att
den fick så förödande konsekvenser, framför allt för den inhemska befolkningen i katastrofområdena. Det som var karakterisVad man har varit med om tidigare
tiskt för tsunamin var att så många
har betydelse. Har man t.ex. varit
västerlänningar, befann sig på semed om svåra barndomshändelser
mester, då flodvågorna slog in över
ökar risken för psykisk ohälsa om man stränderna. Många svenskar befann sig i området, framför allt i
senare i livet är med om en katastrof.
Thailand. Sverige var det land i
västvärlden som i förhållande till sin folkmängd drabbades mest. Och på motsvarande sätt
drabbades Stockholm särskilt svårt. Det som skilde svenskar från den inhemska befolkningen
var att man kom tillbaka till en oförändrad miljö. Man hade kvar sina vänner, sitt arbete och
sitt sociala nätverk. Det gör att vi kan mer ingående studera andra riskfaktorer än vad som är
brukligt vid naturkatastrofer.
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På vår enhet har vi intervjuat många som var med under tsunamin och hört deras berättelser.
Det finns som sagt ett antal olika faktorer som påverkar utgången. Vad man har varit med om
tidigare har betydelse. Har man
t.ex. varit med om svåra barndomshändelser ökar risken för
psykisk ohälsa om man senare i
livet är med om en katastrof. Vad
vi framför allt har studerat är vad
olika inslag i själva händelsen haft
för betydelse för den drabbades
psykiska hälsa på kort och på lång
sikt. Vi har även studerat vilka
insatser samhället, och då särskilt
Stockholms läns landsting, satt in
för att motverka negativa följdverkningar av tsunamin. Samtidigt
ställde vi frågor som: Vad är ett gott stöd? Går det överhuvudtaget att förebygga kroppslig
och/eller psykisk ohälsa? Forskningsansatserna ses i nästa bild.
I samverkan med Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, vidareutvecklade och
anpassade vi en norsk enkät, som skickades ut till hemvändande personer från katastrofområdet. Vi ansvarar för bearbetning av Stockholmsmaterialet. Förutom enkätstudier har vi också
genomfört intervjustudier. I en sådan studie har vi per telefon intervjuat 82 personer. Vi har
också utvärderat några av
Röda Korsets stödgrupper
för att se om det är till gagn
för drabbade människor att
få träffa andra, som varit
med om en liknande händelse. Vi har speciellt studerat hur man inom en kommun organiserat krisarbetet. De som satt i kommunens krisledningsgrupp har
intervjuats, liksom personer
på utförarsidan och de
drabbade själva. Resultaten
från den studien visar att ju
högre upp i beslutshierarkin, desto mer nöjd med insatserna är man. I intervjuerna med de
drabbade får man inte samma entydiga svar. Många fick bra stöd men andra har också berättat om ett förskräckligt dåligt stöd. En rapport från denna studie håller just nu på att tryckas.
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De som kom hem till Stockholm registrerades på Arlanda av polisen och fick 14 månader senare en första enkät.
Enkäten besvarades av 1939 personer av vilka 1505 befunnit sig i själva katastrofområdet. En
andra enkät gick till dem som hade svarat på den första och då blev svarsfrekvensen 1103.
Därefter har vi gjort ett urval av dem från den andra enkäten som var beredda att ställa upp på
en intervju. De resultat jag kommer att redovisa är de svar vi fick efter första enkäten. Allmänt
sett har det skett en förbättring av hälsan från
14 månader till tre år.
Det är fortfarande så att
en hel del mår ganska
dåligt, trots att det har
gått så lång tid. Vid den
första enkäten var det en
fjärdedel som uppgav att
de hade besvär med den
kroppsliga hälsan. Men
det var betydligt fler som
angav att de haft problem med den psykiska
hälsan och det var ganska många som var sjukskrivna, framför allt de första månaderna efter katastrofen. En analys vid 14 månader visade
att ungefär en tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen hade sviktande psykisk hälsa. Det betyder inte att de är psykiskt sjuka. Vi använde ett i folkhälsoundersökningar vanligt
instrument, GHQ-12, General Health Questionnaire, i vilken man satt en tröskel för sviktande
psykisk hälsa. Det var ungefär lika många som hade utvecklat allvarliga posttraumatiska
stressreaktioner, dvs. en tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen. Vi har också analyserat användning av sömnmedel och antidepressiv medicin.
Enkätfrågorna utgick från fyra olika situationer som de drabbade kunde har varit med om
under katastrofen nämligen att: 1) man var på stranden eller i vattnet, 2) förlorat minst en
anhörig, 3) blivit allvarligt kroppsligt skadad eller 4) upplevt ett livshot. Grupp A har varit
med om alla dessa inslag. I grupp B fanns de som förlorat anhöriga men inte själva blivit
kroppsligt skadade. Gruppen C bestod av personer som blivit kroppsligt skadade, men inte
själva förlorat anhöriga. Grupperna D och E bestod av personer som upplevt livshot, medan
personerna i grupp F inte varit utsatta för någon av de fyra situationerna. De hade emellertid
sett döda människor eller sett hur man har letat efter anhöriga. De som var mest utsatta mådde också sämst. Tre fjärdedelar i grupp A uppgav tecken på sviktande psykisk hälsa.
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Samma förhållande sågs för posttraumatiska stressymtom.
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En intressant iakttagelse är att de som enbart uppgett livshot (grupperna D och E) också uppvisade mer posttraumatiska stressreaktioner än gruppen F som inte varit utsatta för någon av
de fyra situationerna.
När det gäller kroppsliga reaktioner sågs samma bild.
Vi har använt ett särskilt formulär med frågor om muskelspänning, ont i muskler, tryck över
bröstet, huvudvärk, nackvärk, yrsel och mag- och tarmproblem. Har man blivit skadad är det
mest sannolikt att man
har mer kroppsliga reaktioner. Som synes i figuren tidigare, har de som
inte blivit kroppsligt skadade men förlorat närstående också flera
kroppsliga reaktioner.
Det som man har varit
med om ger sig till känna
genom psykiska och/eller
kroppsliga reaktioner.
När det gäller sjukskrivning ser det emellertid
annorlunda ut. Genom
den folkhälsoenkät som
går ut inom Stockholms län vart fjärde år, har vi kunnat matcha svar efter ålder, kön, om man
har barn, förvärvsarbete och bostadsområde. Vi har därmed kunnat jämföra de av tsunamin
drabbade med matchade personer som inte berörts av katastrofen. Resultaten visar att de som
var mest drabbade också var mer sjukskrivna. Men de som var mindre drabbade var faktiskt
mindre sjukskrivna än
kontrollpersonerna.
I Stockholm gjordes stora
satsningar på den drabbade gruppen. För att ta
emot de hemvändande
efter katastrofen tillskapades ett särskilt mottagande på Arlanda flygplats, via landstingets
PKL-organisation,
tjänsten, sjukvården och
frivilligorganisationerna.
Detta gjordes eftersom vi
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fått information om att det fanns en stor frustration hos de hemvändande över att de fått otillräcklig information och stöd i katastrofområdet. Utifrån erfarenheterna från Estoniakatastrofen såg vi det som centralt att visa de hemvändande att samhället ville hjälpa dem och på så
sätt minska risken för en framtida svekdebatt. På Arlanda flygplats organiserades mottagandet
av personal från Luftfartsverket, polisen,
Stockholms läns landsting, socialtjänsten och
Röda Korset. Vi har i
intervjuer fått höra att
många faktiskt förväntade sig att ingen skulle ta
emot dem. Kommunerna
var aktiva; hälso- och
sjukvården ställde upp.
Via sina hemförsäkringar
kunde drabbade få privat
psykoterapi. Något färre
än en femtedel fick stöd i
gruppform, som huvudsakligen ordnades av frivilligorganisationer. När det gällde stödet på Arlanda visade det sig att
av dem som fått medicinskt, psykologiskt, socialt eller praktiskt stöd ansåg drygt 80 procent
att detta stöd var ganska eller mycket betydelsefullt.
När det gäller den kroppsliga vården tycks män vara mer nöjda än kvinnor, medan det omvända förhållandet råder för det psykologiska stödet.
När det gäller studier på gruppnivå
är det alltid svårt att tolka resultaten, särskilt när det gäller betydelsen av insatta stödåtgärder efter en
katastrof. De tsunamidrabbade har
fått stöd från många håll samtidigt.
Man har fått stöd från sina närstående, från sjukvården, från arbetsplatsen och från frivilligorganisationer. Då är det svårt att
bedöma vilket stöd som har varit
till mest hjälp. De som hade med
sig närstående på resan var väldigt
nöjda med stödet därifrån. När det gäller den somatiska vården är man överlag nöjd med
denna. Man är mindre nöjd med stödet från kuratorer och psykologer inom primärvården.
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Minst nöjd är man med psykiatrin. Det är viktigt att vara försiktig vid tolkningen av dessa
resultat. Antalet personer som fått stöd inom psykiatrin var ringa, vilket medför att få missnöjda ger ett procentuellt större utslag. Man kan tolka resultatet som att stödet var dåligt, men
man kan också tolka det som att de som sökte sig till psykiatrin mådde särskilt dåligt, vilket
färgade av sig på synen på stödet. Det är dock ett observandum att en del intervjuade gett beskrivningar på ett dåligt professionellt bemötande från personer inom sjukvården, som förväntades ha goda kunskaper om kriser och katastrofer.
Röda Korset anordnade stödgrupper med drabbade. De träffades under ett år, en gång i veckan för att sedan glesa
ut. Vi intervjuade såväl
ledare som gruppdeltagare i fyra grupper.
Man upplevde att man
fick ett starkt stöd i
grupperna. Det viktigaste var att man fick
en möjlighet att dela
sina erfarenheter med
andra som varit med
om samma händelse.
De regelbundet återkommande mötena gav
en slags struktur i kaoset.
Utifrån dessa intervjuer menar vi att det är viktigt att katastrofdrabbade personer erbjuds
möjligheten att få dela sina upplevelser med andra. Metoden för gruppstöd bedömde vi som
ofärdig och den behöver utvecklas.
En fråga som ställdes var om man i kommuner och landsting skulle vara uppsökande eller
inte. Skulle de drabbade själva söka hjälp? I Stockholm rekommenderade vi kommunledningarna att vara uppsökande. Några kommuner följde rekommendationen, andra inte. En viktig
aspekt är tiden för erbjudandet om stöd. Det gäller att komma med erbjudandet i rätt tid.
Många som fick erbjudandet kort tid efter katastrofen tackade nej. Men i intervjuerna uttryckte flera att de hade velat bli kontaktade lite senare. Då, när de var i behov av hjälp, blev de inte
kontaktade. Det var man ganska besviken över. Det som också kom till utryck var att det inte
finns EN typ av stöd. Det är en diskussion, som är aktuell inom vården just nu. Vilken behandlingsform kan vara den bästa för vem? Vår slutsats är att det behövs ett brett utbud av
olika stödinsatser, som styrs av vilka behov de drabbade personerna har. Kunskaperna om
kriser och katastrofer har visat sig vara av varierande slag och det gäller på alla nivåer och
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inom alla yrkeskategorier. Mötet med den svårt psykiskt sjuke patienten inom psykiatrin skiljer sig från mötet med en akut kris- eller katastrofdrabbad person.
Forskningen vid katastrofer har fram till de senaste åren i huvudsak varit inriktad på det sjuka,
framför allt PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Men människor som drabbas av svåra
händelser blir i de allra flesta fall inte sjuka. Detta faktum har lett till att man i allt större utsträckning forskningsmässigt undersöker vad det är som gör att hälsan bibehålls.
Nedanstående bild beskriver hälsoutvecklingen efter en naturkatastrof i Mexiko 1999 samt
terrorattacken i New
York den 11 september 2001. Ungefär 2/3 reagerade
psykiskt, men utvecklade inte allvarliga posttraumatiska
stressreaktioner.
Sedan finns det en
grupp som är mera
kronisk, som utvecklar allvarliga
psykiska reaktioner.
Den gruppen är 10
20 procent av de
drabbade. Det finns
också en grupp som
återhämtar sig med eller utan professionell hjälp. Detta innebär att ungefär 90 procent av de
drabbade har återhämtat sig efter två år. Det varierar naturligtvis, beroende på vad man varit
med om. Men har man gått igenom en mycket svår händelse kommer det att sätta sina spår.
Det innebär inte att man blir sjuk eller att man inte kan leva ett normalt liv. Jag tror att det är
viktigt att man inom sjukvården har olika perspektiv på vad som är friskt och sjukt om man
ska hjälpa människor. Det gäller att inte enbart titta på det sjuka utan att också ta reda på vad
det är det som gör att människor står ut och kan gå vidare i livet efter svåra situationer. Resultaten från studierna kring tsunamin kommer med stor säkerhet att påverka synen på hur man
ska ta hand om människor i akut kris. Utifrån forskningen och resultatet från en pågående
utredning om den psykologiska katastrofberedskapen i Stockholms läns landsting kommer vi
på vår enhet att lägga förslag på hur man i landstinget ska ta hand om människor vid stora
olyckor och katastrofer. Vad jag har lärt mig efter mötet med människor som har drabbats
hårt, såväl vid vardagshändelser som vid katastrofer, är att vi människor har en otroligt stark
överlevnadsförmåga. De allra flesta kommer att kunna gå vidare med bibehållen hälsa.
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To be or not to be – diktkonst, läkekonst, överlevnadskonst
eller
Hamlets case
PROFESSOR ANDERS PALM, LUND

T

o be or not to be, that is the
question det är världslitteraturens mest kända formulering, den inledande frågan i
världslitteraturens mest berömda
monolog.1
Orden to be or not to be är ett
koncentrat av Hamlets dilemma.
Det handlar om självmordets tvekan
och tvekamp: ska man välja och
våga denna den sista utvägen, att ta
sitt eget liv? Själva formuleringen, monologen och Hamlets hela drama har varit föremål för
ett otal tolkningar under de snart fyra hundra år som gått sedan Shakespeare formulerade sina
odödliga ord om den frivilliga döden.
Som litteraturvetare här ställd inför suicidologins samlade expertis frågar jag mig om inte
är det inte just i den situationen, när en människa utkämpar den sista inre striden
av obeslutsamhet, som suicidpreventionen ska sättas in för att rädda liv? Här möts tidlös
dramaturgi och nutida suicidologi diktkonst, läkekonst och överlevnadskonst.
To be or not to be aldrig blir litteraturens uttryck så koncentrerat som med just den här frasen. Låt oss först närma oss orden med språkets mikroskop. Vi har här sex stavelser som bildar sex enstaviga ord. Två av dem
rör sig
alltså bara om fyra olika ord, om två bokstäver vardera. Bara ett enda är betydelsebärande,
kallade formord, dvs. utan självständig innebörd. Likväl är frasen så innebördsrik, så mättad
med mening, att man omöjligen kan ge den en exakt, preciserad betydelse. Vem som helst kan
förstå vad frasen betyder på något sätt. Men var och en kan bara förstå den på sitt eget sätt.
Gemensamt för all förståelse är detta: det gäller liv eller död. För Hamlet handlar det om att
uthärda existensens plåga att vara eller att gå i evighetens fälla att inte vara. Och ingen
1.

W. Shakespeare, Hamlet, ed. by Harold Jenkins (The Arden Edition), London: Methuen 1982; i sv. övers. av Britt G.
Hallqvist, Stockholm: Ordfront 1986
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alla. Men av oss alla gäller den allra mest just suicidologins forskare och kliniker, dvs. den profession som har en uppgift överordnad alla andra: suicidpreventionen.
Med en sådan karaktäristik av Hamlets fråga ställer jag mig själv två frågor. Först den speciella
som gäller diktkonsten i överlevnadskonstens och suicidologins tjänst. Kan den forskning och
den kliniska verksamhet som suicidologerna bedriver möjligen något lite dra nytta av exempel
från litteraturen och insikter från litteraturvetenskapen. Jag undrar om t.ex. vissa av litteraturens personligheter, överlevare och självmördare som Hamlet och Antigone, Dimitrij Karamazov och Anna Karenina, Madame Bovary och Fröken Julie, kan vara fall för suicidologin
av lika stort intresse som herr Andersson, fru Pettersson och fröken Lundström.
Så har jag dessutom en annan mer principiellt övergripande fråga, den som gäller relationen medicin och humaniora överhuvudtaget. I internationella sammanhang talar man numera med viss självklarhet om Medical Humanities medicin som humaniora. Medical Humanities är idag ett etablerat undervisnings- och forskningsområde vid de högst rankade Medical
Schools och medicinska fakulteterna runtom i världen. En gren av Medical Humanities är bioestetiken, Bioaesthetics. Det är där som diktkonst går läkekonst till mötes.
Låt mig dröja vid fallet
Det
vill säga ett konkret, individuellt, demonstrerande exempel, där en anamnes skulle kunna ligga till grund för en diagnos. Hamlet är ju en påhittad fantasiskapelse, en fantom, fabulerad av
Shakespeare, bara en rollgestalt, en mördare och presumtiv självmördare iscensatt i en 400 år
gammal dramatiserad berättelse. I sin fysiska form är han ju faktiskt från början bara språkliga
tecken på papper, som måste tolkas av läsare, regissör och skådespelare, var och en på sitt sätt,
för att väcka föreställningar. Kan Hamlet vara av nått professionellt intresse för medicinare?
Hamlet existerar ju utan att existera.
Det är värt våga försöket att betrakta litteraturens fiktiva personer som patienter eller just
fall/cases, dvs. att sammanställa en anamnes, att reflektera över status och fastställa en diagnos. Möjligen kan diktkonst läsas som illustrerande patografi, en speciell form för patientberättelse, och på så sätt fungera som reflexions- och diskussionsunderlag för den medicinska
vetenskapen. Vad skiljer egentligen ett verkligt case som suicidologer formulerar från ett fiktivt case som Hamlets, formulerat av en diktare som Shakespeare?
Prins Hamlets situation är ju denna: hans far kungen har mördats, hans mor drottningen har
omedelbart gift om sig med mördaren Claudius som blivit tronföljare. Hamlet drabbas av sorg
och hämndbegär. Men han tvekar in i det sista, både att mörda Claudius och ta sitt eget liv
utsamhet. Varför tvekar Hamlet?

54

Karolinska Institutet, NASP – 2010:2
Den sjunde nationella Nätverkskonferensen om suicidprevention

Man gör det nog alltför lätt för sig genom att hänvisa till att Hamlet till själva sin natur är en
melankoliker; dvs. att han mer eller mindre från födseln har fått en given karaktär som kroniskt förlamar hans handlingskraft. Så har litteraturvetarna gärna förklarat hans beteende 2.
Hamlet har man sett som ett typexempel ur den tidens typlära melankolikern som manligt
mode på Shakespeares tid. Det är en grov förenkling. Shakespeare skulle ha protesterat.
Texten protesterar.
Läser man noggrant och lyssnar till vad Hamlet har att säga förstår man att han på kort tid har
drabbats av en radikal sinnesförändring. Hamlets tillstånd är förorsakat lika mycket av plötsligt inträffade tragiska omständigheter som av hans läggning och personlighet. Det är ett tillstånd som kan beskrivas mycket detaljerat och nyanserat i just sådana termer som psykiatriker
och suicidologer bättre än andra känner igen3.
Symtomen är välkända plötsligt uppträder Hamlet aggressivt, med våldsamhet och med tvära kast i humöret. Han är rastlös och irriterad, orolig och nedstämd. Han plågas av självförebråelser, skuldkänslor och förföljelsetankar. Han sover dåligt och jagas av mardrömmar och
misstänksamhet. Ibland uppträder han uppspeedat utåtriktad, fräck och obalanserad ibland
klagande inåtvänd. Man undrar i hans omgivning om han håller på att bli galen eller om han
bara spelar galen. Överhuvudtaget uppvisar han ett antisocialt beteende. Hamlet är klädd i
svart. Han ser allt i svart.
Här några av hans repliker där han själv vittnar om sitt tillstånd:
latt och trist och meningslöst

(I:2)

som jag brukar, och efterhand försjunkit i sådan melankoli att jorden denna härliga inrättning
tycks mig som en öde ö, och himlen, denna praktfulla baldakin, detta majestätiska valv som är
dekorerat med gyllene stjärnor, ja detta är inget annat än giftig dunst och dimma. Mannen ger
mig i

2

Hamlet som melankoliker har varit föremål för ett otal psykologiserande studier av litteraturvetare alltifrån A.C. Bradley,
Shakespearean Tragedy (2nd ed.), New York: St Martin´s Press:1924(1904); Hamlets melankoliska karaktär finner man
också behandlad av svenska forskare, t.ex. av historikern Birgitta Odén, ”Ofelias självmord och Hamlets galenskap”, i Leda
vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia, Lund: Historiska medier 1998, och idéhistorikern Karin
Johannisson, Melankoliska rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, Stockholm: Bonniers 2009.
3

A. B. Shaw (2002), Depressive illness delayed Hamlet´s revenge, Journal of Medical Ethics 2002:28: 92-96;
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går beslutsamhetens friska h
Hamlets uppförande och handlingar, hans repliker och monologer, kan lätt ställas samman till
en mycket vältalig patientberättelse. En psykiater och suicidolog ställer diagnosen bättre än en
litteraturvetare. Alla tecken tyder på en djup depression. I själva verket svarar den bild dramat
4
ger av Hamlet direkt mot den skala för manlig depression som kallas
. Där
laborerar man med 13 kategorier. De flesta är som hämtade från Hamlets case låg stresstolerans, tomhetskänsla, irritabilitet, sömnstörning, nedstämdhet, lättväckt våldsamhet, antisocialt beteende, depressiva tankar, klagande, ältande.
Nu har naturligtvis Hamlets diagnos också en rent dramaturgisk förklaring. Hade Hamlet inte
tvekat hade det naturligtvis inte blivit något Hamletdrama överhuvudtaget. Hamletrollens
brist på handlingskraft är handlingens drivkraft i dramat. Det är Hamlets obeslutsamhet som
får honom själv och Claudius att överleva till sista akten, längre än han faktiskt har planer på i
första akten.
Suicidologen kan få anledning att fundera. Visserligen anges depression ofta som den bakomliggande orsaken till ett självmord. Men kan det inte omvänt vara så att depression med sina
ingredienser av inåtvänt grubbleri, sin handlingsförlamning och dödsångest kan verka som en
omedveten överlevnadsmekanism, dvs. hämma den ödesdigra handlingen? Kan möjligen själva depressionens obeslutsamhet med sina irrande överväganden to be or not to be i vissa
fall fungera som prevention. Kan det finnas inslag i depressionen som fungerar som en självutövande, kognitiv beteendeterapi inför risken för det oöverlagda självmordet? Är möjligen
den drabbades egen fruktan för självmordet suicidpreventionens mest verksamma medikament depression som självförsvar. Eller än mer provokativt formulerat finns det en sjukdom i sjukdomen som är preventiv? Finns det anledning att pröva ett helt nytt begrepp i den
vetenskapliga terminologin, suicidofobi, dödsskräcken för en sådan död som självmordet!
Hamlet formulerar det så här:
Conscience does make

På en punkt skiljer sig Hamlets depression från vad man vanligtvis möter i kontakten med
manlig depression. Påfallande ofta är patienterna som
salexitymi, ofta anfört som ett typdrag för manlig depression, detta att inte
kunna sätta ord på känslor trots att eller på grund av att upplevelsen totalt behärskar en.5
Thymos är det grekiska ordet för känsloliv, lexis betyder ord, sätter man ett negerande a- fram4

Rutz, W. Rihmer, Z. (2007). Suicidality in men – practical issues, challenges, solutions. The Journal of Men´s Health and
Gender, vol. 4: 4: 393-401
5

Taylor, Graeme J, Bagby, R. Michael and Parker, James DA (1997). Disorders of Affect Regulation: Alexithymia in Medical and Psychiatric Illness. Cambridge: Cambridge University Press
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punkten precis tvärtom. Hamlet kan bättre än de flesta uttrycka tankar och känslor som rör
hans innersta. Shakespeare har begåvat honom med vad man skulle kunna kalla hyperlexitymi,
det vill säga en gudabenådad förmåga att klä sitt lidande i ord som är ordkonst.
Det är just i kraft av denna ordkonst som Hamlet kan bli ett case av speciellt slag. Hamlets
case är ojämförbart med sådana känslomässigt avskalade cases av manlig depression som man
finner formulerade i den medicinska facklitteraturen. Hamlet ger oss ett psykiskt tillstånd i
självmordets närhet, gestaltat och formulerat som konst. Här finns, menar jag, ett unikt underlag för professionell problematisering, för diskussion och reflektion. Hamlet som ordkonst
kan ställa sig i läkekonstens tjänst. Som så mycken annan litteratur, konst och musik. Läkekonst och diktkonst kan sättas i samspel.
Det är idag självklart, alltför självklart, att medicin som utbildnings- och forskningsområde
ska uppfattas som en i princip naturvetenskaplig disciplin. Som vetenskap är medicinsk forskning och utbildning styrd av insikter som genereras med objektiva metoder, med statistiskt
säkerställda resultat, generaliserbarhet, en evidensbaserad medicin, helst helt grundad och
prövbar med tillförlitliga, kvantitativa mätmetoder. Men läkekonst är något annat.
Ställd inför begreppet läkekonst blir jag, liksom de flesta medicinare, lite osäker. Ars medicinae, läkekonsten, är naturligtvis många tusen år äldre än vår samtida medicinska vetenskap på
naturvetenskaplig grund. Men själva uttrycket läkekonst är förrädiskt, eftersom det felaktigt
ger sken av att det skulle röra sig om en konstart, jämförbar med till exempel litteratur, bildkonst, musik och film. Men läkaren är ingen konstnär läkekonst är inget konstnärskap. Läkekonst har en annan, mer kvalificerad och viktigare innebörd.
Begreppet konst i läkekonst motiveras av att det handlar om en mänsklig praxis som utövas
individuellt i möte mellan människor. Det medicinska urscenariet är det kliniska mötet mellan läkaren och patienten, den vårdande och den vårdade. Det finns skäl att påminna om att
ordet klinisk kommer av grekiska klinä som betyder säng. Sängen med den sjuke och läkaren
vid sängkanten är läkekonstens logotyp, medicinens urscen. Och den scenen kan aldrig objektiveras och generaliseras, den kräver subjektivering och individualisering, till person och situation. Liksom konsten förutsätter läkekonsten förståelsen för den individuella upplevelsen i
det individuella mötet.
Den medicinska vetenskapen söker förklaringen och det säkra vetandet. Kognitionen är dess
redskap. Läkekonsten söker förståelsen. Och förståelse är alltid grundad i såväl kunskap som
känsla. Läkekonst är en form för kognition och emotion i kombination. Jag kallar det emokognition, vetande och känsla i förening.
Den medicinska vetenskapen studerar sjukdom. Läkekonsten möter den sjuke. Läkekonsten är
till skillnad från den medicinska vetenskapen grundad i en subjektiv relation mellan läkaren
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och Den Andre, det vill säga en annan människa i förhållande till en själv, den människa som i
bibliskt språk kallas Din Nästa, den människa som i vården kallas patient, dvs. den lidande.
Patientmötet bygger på berättelse, på frågor och svar, på tolkning för förståelse. Konsten att
förstå genom tolkning hermeneutiken är diagnostikens och vårdens förutsättning, antingen medicinarna vill förstå det eller ej. Utan en sådan läkekonst som riktningsgivare kan medicinen som vetenskap inte motiveras. Medicinsk vetenskap står därför principiellt i läkekonstens tjänst. Allt gäller först som sist Den Andre. Och ingen medicinsk specialitet har den insikten så starkt motiverad som psykiatrin. Och aldrig är läkekonsten så akut som i suicidologin.
Om man så förstår läkekonst är det uppenbart att det är en speciell konst som kan sättas i
fruktbar relation till konstarterna i traditionell mening, i första hand till de gestaltande och
berättande konstarterna; bildkonsten, filmen, teatern och inte minst litteraturen. Konsten att
förstå genom tolkning hermeneutiken är förutsättningen för all konstförståelse. Här möts
läkekonst och diktkonst. Det är min övertygelse att man med litteraturen som samtalspartner
kan vidga sin professionella erfarenhet, i rollen som medicinare, som psykiater, som suicidolog.
Möjligheterna att skaffa sig medicinsk erfarenhet i kontakt med skönlitteraturen är ett erbjudande i Medical Humanities take it or leave it. Med erfarenhet menar jag då inte i första
. kliniskt omdöme och behandlingstradition.
Jag menar den erfarenhet som ligge
sin dubbla betydelse av
kunskap och upplevelse emokognition. Det handlar om den känslomässigt upplevda kunskapen. Det handlar om den erfarenhet som bygger upp föreställningsförmåga och lyhördhet,
empatisk närhet i förening med vetenskaplig distans. Det handlar om känslans inlevelse och
tankens skärpa. Men också det omvända känslans skärpa och tankens inlevelse.
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Författaren Jacques Werup och ljudkonstnären Johan
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Händelseanalyser – en uppföljning

MEDICINALRÅD HELENA SILFVERHIELM, SOCIALSTYRELSEN,
STOCKHOLM

C

hristina Carlsson och jag arbetar tillsammans
på regionala tillsynsenheten vid Socialstyrelsen med Lex Mariaärenden, självmordsärenden. Vi reflekterar alldeles för lite både inom vår
myndighet, inom vården och kommunerna. Det viktigaste är att lära sig reflektera. Suicidprevention behöver inte vara svårt. Det är ofta banala saker som man
inte har reflekterat över. Meningen med händelseanalyser är att kunna följa händelseförloppet och reflektera kring följande frågor. Vad är det som gått snett?
Varför har det gått snett? Vad kan vi åtgärda för att
det inte ska gå snett nästa gång? Niohundranittiotvå
beslut i Lex Mariaärenden har varit utgångspunkten
för vår analys från 2006 fram till 2008. Endast hälften
av 2008 års patienter finns med i analysen. Det tar
oerhört lång tid att utreda dessa ärenden. Från det
självmordet har inträffat tar det minst två månader
innan ärendet kommer till Socialstyrelsen. Vi arbetar under stark press för att på ett genomgripande sätt kunna undersöka all information och göra kompletteringar, vilket gör att det
kan ta upp till ett år innan beslut kommer. Nästa sammanställning kommer med stor sannolikhet att publiceras inom kort. Det är inte några större skillnader jämfört med den rapport
som kom 2007. Det blir huvudsakligen samma slutsatser som då.
Några anmärkningsvärda slutsatser är dock att andelen självmord i slutenvården har ökat. Av de Lex
Mariaärenden som kommer in har det visat sig att
10 procent av dessa begås i slutenvården. Det är en
alldeles för hög siffra och trenden måste kunna brytas. Vi undersöker vad som är gemensamt för dessa
ärenden inom slutenvården, dvs. vilka åtgärdbara brister som vi kan notera. Det är många
ärenden inom primärvården. Men de kommer inte till vår kännedom på samma sätt som de
ärenden som inträffat inom psykiatrin. Vad vi har kunnat konstatera är att man inte har följt
vårdprogrammet. Anledningen till detta har vi inte lyckats få något svar på. Det är verksamhetschefens ansvar att se till att de fastställda vårdprogrammen får det genomslag som krävs.
Bland annat genomförs självmordsriskbedömning i alltför liten omfattning. Det kan också
handla om underrapportering från vården. En mycket suicidal patient som kommer in får

Några anmärkningsvärda
slutsatser är att andelen
självmord i slutenvården
har ökat.
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kanske ha extravak under en dag varefter detta tas bort. Patienten får gå på permission eller
skrivs ut ganska kort tid efter inläggningen utan att en suicidriskbedömning görs. I den rapporten som kommer att ges ut finns tre händelseanalyser och två av dessa ska kommenteras.
Vid ett och samma upptagningsområde finns en psykosmottagning, en psykiatrisk mottagning och ett beroendecentrum.
Det handlar om en
patient med en
känd psykossjukdom som också
regelbundet går på
psykosmottagningen. Där har han
kontakt med en
sjuksköterska och
en läkare. Han har
det svårt på kvällarna och söker
akutmottagningen
nästan varje kväll
under två månaders tid. Rutinerna fungerar inte, vilket innebär att psykosmottagningen inte får något besked
från akutmottagningen. När han söker på akutmottagningen får han rådet att ta kontakt med
sin vanliga mottagning. Till slut blir han inlagd och en tid därefter skrivs han ut. Då lämnas
information till psykosmottagningen. Samtidigt söker han på beroendecentrum och blir sämre och sämre. Han börjar få suicidtankar. Rådet han får är att komma igen nästa dag. Han söker också akut. Under tiden mellan dessa dygn blir han väldigt orolig. Anhöriga kontaktar
psykosmottagningen som i sin tur kontaktar akutmottagningen med beskedet att han behöver
läggas in om han söker igen. Istället söker han akut på beroendecentrum. Från beroendecentrum ringer man till akutmottagningen, varifrån man i sin tur kontaktar psykosmottagningen
där besked lämnas att han omedelbart måste läggas in. Det gick dock inte att få tag på honom.
Han var försvunnen. På akutmottagningen görs en anteckning om att meddelandet hade lämnats till psykosmottagningen. I princip skulle jourläkaren kunnat ta reda på vad som hade
hänt tidigare, men systemet är så krångligt att jourläkaren inte undersöker förhållandena.
Patienten tar därefter sitt liv. Detta hade inte behövt hända om dessa tre mottagningar hade
haft ett datasystem som tillåter att man på ett enkelt sätt kan få tillgång till föregående läkares
bedömningar oavsett var inom divisionen eller organisationen patienten har sökt. Den anmärkning vi har gjort är att erfarenheterna från akutmottagningen inte når beroendecentrum.
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INSPEKTÖR CHRISTINA CARLSSON, SOCIALSTYRELSEN,
STOCKHOLM

I

händelseanalyser är det meningen
att på ett objektivt sätt beskriva
vad som egentligen har hänt. Det
handlar om en patient som många
gånger söker på akutmottagningen.
Dag fyra skrivs han hem av avdelningsläkaren som inte är specialist
inom området. Kliniken har ett vårdprogram, vilket innebär att om patienten uttrycker självmordstankar ska
denne bedömas av specialistläkare.
Två dagar senare inkommer patienten
i ambulans och läggs in på en vårdavdelning. Han får kliniskt samtal och efter dessa samtal
lovar patienten att inte göra sig illa. Nästa dag begår patienten självmord på vårdavdelningen.
Med facit i hand är det viktigt att se vad som egentligen har hänt. Vad skulle man ha kunnat
göra annorlunda? Bedömningen som gjorts av avdelningsläkaren skulle ha gjorts av en specialist om vårdprogrammet hade följts. Den övervakningsgrad som hade satts in var otydlig. Resultatet var dock att ingen hade sett till patienten på önskvärt sätt. Den dag patienten tog sitt
liv befanns sig all personal på rapport på avdelningsexpeditionen. Utifrån dessa fall har en del
bakomliggande orsaker kunnat definieras. Personalen kände inte till rutinerna när det gäller
vårdprogrammet. De hade
även bristande kunskap om vikten av att finnas ute på avdelningen.

Det var bristande kunskaper om vad
detta med att ”titta till” innebar samt
även bristande kunskap om vikten av
att finnas ute på avdelningen.
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Händelseanalyser bör användas av följande skäl:
Socialstyrelsen har tagit fram en handbok som nyligen har reviderats. Det är viktigt när analyser görs att det finns någon som är insatt i den specialiserade verksamheten där händelserna
har inträffat. Det
kan emellertid
även vara nödvändigt att ha någon
utanför som mer
objektivt kan
genomföra en
granskning. Det
är också viktigt att
sätta upp en tidsplan för uppföljning av de vidtagna åtgärderna och
effekten av dessa.
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På Socialstyrelsens hemsida finns det möjlighet att gå in på länken Patientsakerhet. Där finns
exempel på olika typer av händelseanalyser. Det finns ett nytt temanummer av patientsäkerhet
inom psykiatrin. De Lex Mariaärenden som vi får in handlar huvudsakligen om självmord.

Gör vården säkrare
www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
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Disputationer inom suicidologi
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Systeminriktad prevention av järnvägssjälvmord
PH D HELENA RÅDBO, KARLSTAD

J

ag är utbildad högskoleingenjör och har
en doktorsexamen i Folkhälsovetenskap
och jobbar som lektor på Karlstads Universitet. Avhandlingen handlar om systeminriktad prevention av järnvägssjälvmord och
mina doktorandstudier var externfinansierade av Banverket. Begreppet systeminriktad
prevention eller systemrelaterad prevention
betyder att jag studerat ett system, i detta fall
järnvägsmiljön. Studierna är alltså inte individrelaterade. Jag använder mig av speciella
metoder i mitt projekt med utgångspunkt från systemteori och olycksutredningsmetodik.
Cirka fem procent av självmorden i Sverige sker inom järnvägstrafiken. Det påverkar väldigt
många förutom dem som är anhöriga; den person som kört tåget och den utredare som ska
undersöka händelsen. Alla passagerare på tåget blir också på ett sätt indragna i händelsen.
Avhandlingsarbetet har huvudsakligen bestått av strategier och jag bygger min avhandling på
fyra vetenskapliga artiklar. Till en början ville jag beskriva problemet hur det såg ut. Banverket visste hur många som omkom årligen men jag ville veta mer om när, var och hur dessa
händelser sker. Jag har tagit del av alla dödsfall i samband med tågpåkörningar i Sverige under
en treårsperiod. Bland dessa fall ingår även olycksfall och oklara fall, där man inte vet om det
var självmord eller ett olycksfall. Resultaten visar bland annat att det är ett tätortsproblem,
vilket kan ha sina förklaringar. Det inträffar fler fall där det bor många människor som har
nära till järnvägstrafik. De som använder sig av spår för att ta sitt liv åker inte långt för att hitta ett spår, utan känner ofta till platsen.
Den första studien innebar att jag försökte kartlägga problemet i Sverige. Därefter tittade jag
på olycksutredningsmodeller som är framtagna inom industrin, t.ex. bilindustrin, där en person har blivit allvarligt skadad och som därför måste utredas. Efter den delen har jag byggt
upp en teoretisk referensram. Därefter har jag gjort en djupstudie och analyserat drygt 20 fall.
Då tog jag del av insamlade uppgifter från såväl banverket som från polismyndigheten för att
leta efter användbart material för suicidprevention. Det viktigaste i dessa fallstudier var att se
om jag kunde upptäcka några likheter för att få ökad förståelse för vad som kan ha legat bakom att man väljer just en viss plats. Det har varit viktigt att hitta en strategi för framtida arbete. För att kunna arbeta suicidpreventivt är det många olika faktorer som kan påverka utgången. Som en fjärde studie har jag även intervjuat utredare efter att de fått ta del av mina tidigare
resultat. Avsikten var då att ta reda på hur de har uppfattat de olika studierna och vad de tror
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kan vara möjliga barriärer för att förhindra järnvägssjälvmord. De som intervjuats har varit en
grupp från Vägverket, med tanke på deras kunskap och utredningsmetodik om arbetet med
nollvisionen. De
försöker också se
på miljön runt
omkring. Räddningsverket, som
numera heter
Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap,
har också kontaktats för att delge
mig synpunkter.
Slutligen har jag
haft kontakt med
två grupper från
Banverket som
utreder dessa fall.
Det som framkommit är att det finns flera sätt och ingångar när man vill arbeta suicidpreventivt med järnvägsfrågor.
1) Resonemang om hur vi förhåller oss till järnvägen och hur attityden är till människor
som korsar järnvägsspår samt informera om faror kring järnvägstrafik
2) Olika hinder som gör det svårare att kunna ta sig upp på spåret
3) Varningssignaler som kan få personer på fel plats att ompröva sitt beslut och gå därifrån
4) Systemet som reagerar på att någon är på fel plats och ger tid och möjlighet för tåget
att sakta ner och få kortare bromssträcka
5) Designfrågor som kan påverka skadornas omfattning vid kollision
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Att arbeta med suicidprevention med individen i fokus är och bör vara en viktig del men
möjligheten att också utgå från att begränsa en självmordsmetod är ett komplement.
Järnvägssuicid påverkar många och om dessa oönskade händelser kan påverkas och reduceras
så är mycket vunnit.

Järnvägssuicid påverkar många och
om dessa oönskade händelser kan
påverkas och reduceras är mycket att
vinna.
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Overdoses, suicidal behaviour and clinical characteristics
in heavy drug users
PH D ANDERS HÅKANSSON, BEROENDECENTRUM I MALMÖ

M

in avhandling är huvudsakligen
fokuserad på klienter med missbruksproblem. Min avhandling har
även haft andra fokus men jag ska idag ta upp
den del som berör suicidförsök hos klienter i
kriminalvården och som har intervjuats med
ett speciellt intervjuinstrument. Bakgrunden
är att en stor del av kriminalvårdens klienter
har stora missbruksproblem som ofta har
samband med psykiatrisk diagnos eller psykiatriska symtom.
Bakgrunden till min studie är att kriminalvården sedan ett stort antal år tillbaka har undersökt
missbrukande klienter med ett instrument som heter ASI, Addiction Severity Index. Det är ett
semistrukturerat intervjuinstrument för bedömning av missbruksrelaterade problem. Det
består av ett stort antal frågor inom ett antal olika domäner. Det finns ett stort antal variabler
om missbruk och variabler om familj och umgänge. Fysisk och psykisk hälsa, arbete/ försörjning och legala problem belyses också. Det är ett ganska brett bedömningsinstrument. Mitt
syfte med avhandlingen
och dess koppling till
suicidförsök har varit att
studera faktorer associerade med suicidförsök
samt med upprepat suicidförsök. Kriminalvårdens ASI-projekt har
framför allt varit inriktat
på narkotikamissbruk
och det gör att andelen
narkomaner i ASIdatabasen är större än
den är generellt inom
kriminalvården.
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Det finns också klienter som primärt har alkoholproblem, och klienter som både har problem
med alkohol och narkotika. Om man jämför mitt material med hela kriminalvårdens klienter
har klienterna i materialet oftare gjort sig skyldiga till stölder och narkotikabrott. Mitt material består huvudsakligen av män, men andelen kvinnor (12 procent) är större i materialet än i
kriminalvården i stort.
I materialet ingår 6836 individer. Tjugoen procent (1453) rapporterar att de har gjort minst ett
suicidförsök i sitt liv, vilket ju är betydligt fler än i befolkningen i övrigt, men jämförbart med
eller lägre än i vissa psykiatriska patientpopulationer. De klienter som har gjort suicidförsök
har i genomsnitt gjort 2,6 försök (median 2). Femtiofem procent rapporterar att de gjort mer
än ett försök. Generellt finns det i gruppen med suicidförsök fler med psykiska problem och
fler med traumatisk bakgrund. Generellt finns en betydligt tyngre problematik i denna grupp.
Det som skiljer dem som har gjort suicidförsök från dem som inte har gjort något försök är till
största delen psykiatridomänen, som förklarar störst del av variansen mellan grupperna, därefter familje-/umgängesdomänen (där variablerna om fysisk, psykisk och sexuell misshandel
ingår), och slutligen missbruksdomänen.
Jag har använt en speciell
statistisk modell för att
hitta de variabler som är
kopplade till suicidförsök.
När man kör dem mot
varandra kommer de variabler ut som var och en har
ett oberoende samband
med självmordsförsök. En
översiktlig beskrivning
visar att även i detta material med övervägande män
finns en koppling mellan
suicidförsök och kvinnligt
kön på samma sätt som i
övrig epidemiologisk
forskning. Tunga missbruksproblem är betydligt vanligare bland dem som gjort suicidförsök.
Det är också vanligare med suicidförsök bland dem som har en fysisk sjukdom och om man
misshandlats fysiskt, psykologiskt eller sexuellt. Dessa samband är helt oberoende av varandra
och av övriga psykiska symtom. En ärftlighet för psykiatriska problem finns också med bland
dem som gjort självmordsförsök. Samband har även visat sig med depression, ångest, hallucinationer eller att ha svårt att kontrollera våldsamt beteende.
De variabler som är förknippade med klienter som gjort mer än ett suicidförsök är bland annat att de har använt andra opioider än heroin, såsom tunga smärtstillande medel. Här ingår
även de som ordinerats läkemedel för fysisk sjukdom. Andra tunga missbruksvariabler som
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överdos av narkotika eller delirium tremens (abstinenskomplikation till gravt alkoholmissbruk) finns med i materialet. Psykiska problem hos modern och även andra psykiatriska variabler, inklusive impulsivitet och aggressivitet, är
Suicidförsök är betydligt
också variabler som hade samband med upprepat
suicidförsök, liksom svårigheter att minnas, förvanligare bland
stå eller kunna koncentrera sig.
populationen kriminella

med missbruksproblem än i
övriga befolkningen.

Slutsatsen är att suicidförsök är betydligt vanligare bland kriminella med missbruksproblem än i
övriga befolkningen, och denna har koppling till
ett stort antal olika faktorer med flera psykiatriska variabler utöver depression. Ett samband
med självmord finns för samtliga typer av övergrepp oberoende av psykiatriska symtom. Det
finns också ett positivt samband med alkohol men inte med andra enskilda droger. En koppling finns också till svåra missbrukskomplikationer och fysisk sjukdom.
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Sleep, sense of coherence and suicidality in suicide
attempters
PH D NILS SJÖSTRÖM, GÖTEBORG

S

uicidförsök är 15-20 gånger vanligare hos kvinnor och hos män
10-15 gånger vanligare än fullbordat suicid. Enligt Statens Folkhälsoinstitut har man funnit att cirka fem
procent kvinnor och tre procent män
bejakar att man någon gång under livet
gjort suicidförsök. Detta ställer till en
hel del konsekvenser med ökat lidande
för patienten och hans familj, men även
för vårdpersonalen som kan uppleva
arbetsrelaterad stress samt att det också
medför höga sjukvårdskostnader. Tidigare forskning talar för ett samband mellan störd sömn
och suicidalt beteende.
Avhandlingen bestod av fyra delarbeten:
1) Nightmares and sleep disturbances in relation to suicidality in suicide attempters
(Sjöström et al., Sleep, 2007)
2) Nightmares are associated with repeat suicide attempt
et al., 2008, Psychiatry Research, in press)

a prospective study (Sjöström

3) Sense of coherence and suicidality in suicide attempters. A prospective study
(Sjöström et al., 2009, inskickad till Journal of Advanced Nursing)
4) Does the Suicide Assessment Scale predict risk of repetition? (Waern et al., 2009, inskickad till European Psychiatry)
Syftet med avhandlingsarbetet var att:
 Undersöka förekomst av specifika sömnstörningar (svårt att somna, svårt att sova, tidigt morgonuppvaknande och frekventa mardrömmar) hos personer som gjort suicidförsök (delarbete 1).
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 Undersöka om de personer som rapporterar sömnstörningar och frekventa mardrömmar har en ökad risk för att göra ytterligare suicidförsök inom två år (delarbete
2).
 Undersöka sambandet mellan känsla av sammanhang (KASAM) och suicidalt beteende. Hypotesen var att lågt KASAM i samband med suicidförsök, predicerar ihållande
suicidalt beteende vid två månaders uppföljning samt ytterligare suicidförsök inom tre
år (delarbete 3).
 Testa om skattningsskalan Suicide Assessment Scale (SUAS) predicerar risk för ytterligare suicidförsök inom tre år (delarbete 4).
Jag kommer huvudsakligen att inrikta mig på de två första delarbetena som handlar om mardrömmar och sömnstörningar och dess relation till suicidalitet hos personer som har gjort
suicidförsök.
Den patientgrupp som har deltagit i vår studie är i åldern mellan 18 och 69 år och har vårdats
på SU/Sahlgrenska sjukhuset efter suicidförsök och som är skrivna inom Psykiatri Sahlgrenskas upptagningsområde samt förstår svenska. Genomförandet innebar att vi inom en vecka
efter suicidförsöket gjorde en klinisk intervju och efter två månader en uppföljningsintervju.
De metoder som vi använde var en strukturerad intervju med hjälp av SCID-I, som är en klinisk intervju för att utreda psykiska störningar samt även suicidskattningar med hjälp av
SUAS, som är en skala som bedömer psykopatologi associerat till suicidalitet oberoende av
psykiatrisk diagnos.
Nedanstående bild visar två exempel på hur SUAS-formuläret är utformat.
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För att skatta suicidalitet använde vi de fem variablerna: suicidtankar, avsikten med suicid,
dödsönskan, brist på anledning att leva samt suicidplaner/handlingar. Med hjälp av faktoranalys fick vi fram mått på vad som kunde betecknas som hög suicidalitet. Maximal poäng för de
fem variablerna är 20. Sex eller fler poäng betecknade hög suicidalitet. Vi använde också CPRS
egen bedömning med hjälp av subskalorna för depression och ångest. Här fick vi även från
fjärde kvartilen poäng på patientens självupplevelse vid depression och ångest.
Bilden nedan visar exempel på hur frågorna var uppställda när det gäller sinnesstämning.

Nedanstående variabler från Uppsala Sleep Inventory (USI) användes för självskattning av
sömnproblem.
Det första arbetet i avhandlingen har titeln:
Disturbances in Relation
to Suicidality and Suicide
bakgrund beskrev vi att
tidigare studier visat sambandet mellan störd sömn
och suicid. I de flesta studier har man emellertid
bara studerat depressionspatienter, och det har då
varit oklart om det finns
något samband mellan
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specifika sömnstörningar och suicidalitet hos personer som har gjort ett suicidförsök. Syftet
har varit att undersöka förekomst av specifika sömnstörningar (svårt att somna, svårt att sova,
tidigt morgonuppvaknande och frekventa mardrömmar) hos personer som har gjort suicidförsök, och om det finns associationer mellan specifika sömnstörningar och suicidalitet hos
personer som gjort suicidförsök.
Av nedanstående bild framgår att 89 procent har uppgivit att de har någon form av sömnstörning och 33 procent av patienterna upplevde att de hade mardrömmar.

När vi gjorde logistisk regressionsanalys, för att undersöka om det finns några oberoende associationer, var det endast mardrömmar som var oberoende associerat till hög suicidalitet
efter kontroll för diagnos och symtomintensitet.
Arbete 2 har

mpt. A pros-

I arbetets bakgrund beskrevs att tidigare studier visat på ett samband mellan sömnstörningar
och suicidalt beteende. Det är emellertid oklart om sömnproblem utgör oberoende prediktorer för nya suicidförsök. Syftet var att undersöka om de personer, som rapporterar sömnstörningar och frekventa mardrömmar, har en ökad risk för att göra ytterligare suicidförsök inom
två år och om det finns en association mellan persistenta (kvarstående) sömnstörningar vid
baseline och uppföljning efter två månader och ökad risk för nya suicidförsök inom två år. Vi
fann att 42 patienter i gruppen om 165 personer hade gjort ytterligare suicidförsök. Med hjälp
av logistisk regressionsanalys kunde vi bara se att frekventa mardrömmar var riskfaktorer för
ytterligare suicidförsök.
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De slutsatser som vi har dragit av våra resultat är att:
 Sömnstörningar var vanliga hos personer som gjort suicidförsök
 Mardrömmar var associerade till suicidalitet vid baseline oberoende av diagnos och
symtomintensitet
 Frekventa mardrömmar var associerade med tre gånger ökad risk för ytterligare suicidförsök
 Risken var fem gånger högre om mardrömmarna var persistenta
Det är viktigt vid den kliniska bedömningen och behandlingen av suicidala patienter att uppmärksamma sömnstörningar.
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Life events, stress and coping - Suicidal patients in a time
perspective
PH D CHARLOTTA SUNNQVIST, LUND

S

yftet med min avhandling har varit att öka förståelsen för suicidalt beteende genom att finna
nya kliniska metoder som kan användas i bedömningen av suicidnära individer. Min avhandling
består av fem delarbeten. Med den korta tid för presentation idag kommer jag att huvudsakligen inrikta
mig på det sista arbetet, eftersom de flesta av de metoder som jag har använt mig av i avhandlingen finns
beskrivet där.
Jag vill börja med att gå igenom ett tidsgeografiskt
livsdiagram, en Lundamodell, som kommer från
Torsten Hägerstrand, som var professor i kulturgeografi i Lund. Arbetet innebär att jag tillsammans med
patienten gör en livslinje. Jag börjar alltid med en
genomgång av geografin med patienterna, dvs. var de
har bott och hur de har förflyttat sig. Anledningen till
detta, och här, kan jag knyta an till professor Danuta
Wassermans inledningstal, då hon berättade att när hon nu i samband med konferensen kom
till Lund och aulan här, väcktes många tidigare minnen från starten av hennes karriär här.
Mitt mål är nämligen att väcka patienternas autobiografiska minnen. Detta innebär att jag vill
få personlig information om såväl generella som specifika händelser som har inträffat under
deras liv. Efter genomgång av de geografiska förflyttningarna fortsätter vi att kronologiskt gå
igenom alla tidigare sociala händelser som har skett. Sociala händelser har att göra med familj,
arbete och utbildning. Efter den genomgången fokuserar jag på information om alla stressfyllda händelser genom livet. Under tiden har jag byggt upp en terapeutisk relation med patienten som underlättar för dem att berätta om svåra upplevelser. På så sätt får jag en helhetsbild
av den undersökta patienten. Jag får också en bild av de predisponerande händelserna, dvs.
den sårbarhet som man har burit med sig i livet, och som har betydelse för deras suicidförsök.
I fallet beskrivet på nästa sida var de predisponerande händelserna en skilsmässa hos föräldrarna, en pappa som hade suiciderat och att patienten tidigare hade haft en depression. Förutom detta finns det ofta en utlösande händelse. I detta fall var det en separation.
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En annan metod som jag
har använt är ett copingformulär (COPE) som är ett
skattningsformulär, där
patienterna själva får skatta
hur de har löst stressfyllda
händelser. Formuläret består av 54 frågor som kan
indelas i tolv olika copingsrategier. Dessa strategier
kan i sin tur indelas i tre
huvudgrupper. Den första
gruppen kallas aktiv problemlösningsförmåga (coping), vilket innebär att
man aktivt på alla sätt försöker lösa sina problem genom att ta hjälp av anhöriga eller professionella. Den aktiva problemlösningsförmågan visas i form av olika resultat kring hur patienten försöker lösa sina problem.
Den andra gruppen omfattar den emotionella problemlösningsförmågan (coping), vilket innebär att man ventilerar sina känslor, men även kan ta hjälp av anhöriga för att få råd om hur
man ska försöka lösa sitt problem. Metoden är en både bra och dålig problemlösningsmetod
beroende på hur den används. Den sista huvudgruppen handlar om förnekande problemlösningsförmåga (coping). Namnet säger direkt att man inte försöker lösa sitt problem, utan man
gör allt för att undvika problemet. Det kan också handla om att patienten kommer till en situation, där han eller hon inte orkar längre utan ger upp.
Den tredje metoden som jag har använt mig av är en suicidriskbedömningsskala som oberoende av diagnos är tillämplig i bedömning av suicidrisk. Den heter Suicide Assessment Scale
och är konstruerad av Stanley et al., 1986. Den gjordes sedan om till en självskattningsskala av
Anders Niméus (SUAS-S - Niméus et al., 2006) och består av 20 frågor där patienten själv får
skatta sina upplevelser. Processen är att patienten först fyller i både SUAS-S och COPE. Därefter gör vi ett livsdiagram. Slutligen träffas vi igen för att gå igenom copingstrategier genom att
retrospektivt få veta vilken strategi som patienten har använt i sitt tidigare liv.
I min avhandling kunde jag skönja tre vägar till suicidalt beteende. Enligt den första vägen kan
man se att dessa personer har haft en bra uppväxt med mamma, pappa och syskon. Socialt har
de också haft det bra med familj, arbete och utbildning. När det gäller copingstrategier genom
livet har de använt aktiva problemlösningsmetoder. De har inte tidigare gjort suicidförsök.
Suicidförsöket har kommit sent i livet och försöket utlöstes av någon stressfylld händelse, exempelvis en separation eller ett dödsfall.
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I den andra vägen finns både personer som har haft en bra uppväxt, men också personer som
har varit utsatta för stressfyllda händelser tidigare i livet, t.ex. att föräldrarna har skilt sig eller
att de varit utsatta för en tidig separation. Socialt har
de haft det bra. De har ofta haft en familj, arbete och
utbildning, men här har en relationsproblematik varit
synlig genom att de själva har skilt sig eller separerat.
När det gäller copingstrategier använder de både emotionella och förnekande copingstrategier genom livet.
I denna grupp finns också problem med missbruk.
När det gäller det suicidala har flera av patienterna gjort självmordsförsök i tonåren. Det senaste självmordsförsöket hade utlösts av en stressfylld händelse, exempelvis en separation.
Den tredje vägen har omfattat personer som inte har haft en bra uppväxt och varit utsatta för
tidigare stressfyllda händelser, som kan vara separationer, sexuella övergrepp, föräldrar som
har avlidit eller suiciderat. Socialt
Det verkar som om det
kan det ha varit både patienter som
tidsgeografiska livsdiagrammet
har familj, arbete och utbildning,
men också sådana som har haft
tillsammans med SUAS-S och COPE
arbete under längre period, men
tycks vara bra metoder vid bedöming
inte haft möjlighet till utbildning.
av suicidala patienter.
De hade använt sig av många förnekande copingstrategier. De har också gjort flera självmordsförsök tidigare. Många i gruppen
hade haft ett självdestruktivt beteende med självskada eller ätstörning. De hade höga poäng på
SUAS-skalan. Det senaste självmordsförsöket var inte utlöst av någon stressfylld händelse.
När man ska bedöma suicidala personer är det oerhört viktigt att gå igenom följande faktorer;
den utlösande händelsen, motivet till varför de har gjort ett försök, suicidrisken, probleminventering, deras tidigare livshistoria, sociala faktorer, den psykiatriska anamnesen och vilken
copingförmåga de använder. Det verkar som om det tidsgeografiska livsdiagrammet tillsammans med SUAS-S och COPE tycks vara bra metoder vid bedömning av suicidala patienter.
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Metabolic alterations in patients with self-inflicted
aggressive behavior
PH D SOFIE WESTLING, LUND

I

min avhandling beskriver jag en patientgrupp
som visar aggressivt beteende riktat mot dem
själva. Jag har studerat metabola faktorer hos patienter som gjort ett självmordsförsök och patienter
som har skadat sig själva. De metaboliska faktorer
som jag har studerat är leptin, glukos-metabolism och
cytokin. Leptin är ett hormon som i första hand reglerar aptiten och mängden kroppsfett, men det påverkar även sömn, reproduktion och aktivitetsnivå. Det
har tidigare uppmärksammats framför allt i samband
med depressionsforskning. Vi har också studerat glukosmetabolism och då speciellt insulin, eftersom man
funnit att det har varit avvikande hos män med aggressivt beteende riktat mot andra men även mot dem
själva. Dessutom har vi studerat en cytokin, som
kommer från immunförsvaret och som benämns IL1beta. Den är relaterad både till glukosmetabolism
(sockermetabolism) och aggressivitet.
Delarbete 1
n in female suicide attempters with major depression
(Lågt leptin i spinalvätska hos kvinnor med depression som har gjort självmordsförsök). Anledningen till att vi valde att studera leptin i spinalvätska var att tidigare studier av plasmaleptin gett så olika resultat. Några studier har visat förhöjda värden av plasmaleptin hos deprimerade, några har visat oförändrade värden och ytterligare andra har visat lågt plasmaleptin hos
deprimerade.
Materialet bestod av 72 patienter som nyligen gjort ett självmordsförsök med fördelningen 40
kvinnor och 32 män. Det är viktigt vid analysen att könen är uppdelade, eftersom leptin är
olika mellan könen. Vi har jämfört patienter som var deprimerade med dem med annan
diagnos. Det fanns en stor spridning av leptinvärdena. Dock hade 9/14 kvinnor med depression knappt mätbara leptinvärden. Denna grupp ger förmodligen förklaringen till att de deprimerade hade signifikant lägre leptin i spinalvätska än övriga. Vi fann också att symtom på
depression korrelerar negativt med CSF-leptin Spearmans Rho =-0.444, p<0.01.
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Delarbete 2
Det andra delarbetet handla
spinalvätskan hos dem som har gjort självmordsförsök med en våldsam metod). Vi var intresserade av att undersöka detta, eftersom man har iakttagit att sockeromsättningen är avvikande
hos män med aggressivt beteende. En hel del av männen som har undersökts är även rättspsykiatriskt dömda och hade gjort tidigare självmordsförsök. Vi använde samma material som i
delarbete 1, med 74 deltagare och grupperade dem utifrån den metod de hade använt vid suicidförsöket om det var en våldsam metod eller ej. Sedan tittade vi på om detta var kopplat
till mängden insulin i spinalvätska. Det visade sig att de som hade använt en våldsam metod
vid suicidförsöket hade högre insulin i spinalvätskan jämfört med dem som använt en ickevåldsam metod.
Delarbete 3
Det tredje delarbetet handlade om sockeromsättning hos kvinnor med självskadebeteende.
(Altered glucose tolerance in women with deliberate self-harm). Även detta arbete bygger på
de tidigare studier där man sett en avvikande sockeromsättning hos aggressiva män. Här fick
kvinnor med självskadebeteende och friska kontroller genomgå en fem timmars sockerbelastning.
När man gör en sockerbelastning ger man patienten socker löst i vatten. Socker tas upp i blodet och blodsockret går upp för att sedan sjunka. I studierna av aggressiva män har man sett
att blodsockret efter den initiala stegringen sjunker till nivåer lägre än de man ser hos friska.
Man kan säga att de har lättare än friska att få lågt blodsocker. Vår hypotes var att kvinnor
som skadar sig, skulle ha en sockeromsättning som liknar den man sett hos aggressiva män. Vi
hade i vår patientgrupp 17 kvinnor med aktivt självskadebeteende och 17 matchade kontroller
som genomgick sockerbelastning. Det visade sig att bara de patienter som inte hade någon
ätstörning hade en sockeromsättning som liknande den hos aggressiva män, dvs. en tendens
att få lågt blodsocker. De som hade en samtidig ätstörning verkade kompensera för det låga
blodsockret genom ökade halter av ett hormon som höjer blodsockret, glukagon.
Delarbete 4
I det fjärde delarbetet analyserade vi cytokinen IL-1beta under sockerbelastning hos kvinnor
med självskadebeteende och friska kontroller (Increased levels of Interleukin 1beta in patients
with self-directed aggressive behaviour). Vi var intresserade av IL-1beta eftersom man sett en
koppling mellan IL-1beta och aggressivt beteende hos katter och även en koppling till fientlighet hos friska kvinnor. Dessutom kan Il-1beta ge lågt blodsocker hos möss. Vi använde fortfarande samma kvinnor som genomgått sockerbelastning, men nu med hypotesen att kvinnor
med självskadebeteende har en ökad utsöndring av IL-1beta. Det fanns inga skillnader i fastevärden, men under själva sockerbelastningen hade patienterna en ökad utsöndring av IL1beta jämfört med friska kontroller.
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Huvudsakliga resultat i avhandlingen:
1) Lågt leptin i spinalvätskan hos deprimerade kvinnor som gjort självmordsförsök.
2) Högt insulin i spinalvätskan hos patienter som använt en våldsam metod för sitt
självmordsförsök.
3) Avvikande sockeromsättning hos kvinnor med självskadebeteende.
4) Ökad utsöndring av IL-1beta vid sockerbelastning hos kvinnor med självskadebeteende.

82

Karolinska Institutet, NASP – 2010:2
Den sjunde nationella Nätverkskonferensen om suicidprevention

Bli aldrig Lyckans underdån! – Lyckans betydelse
i det sena 1700-talets Sverige
DOKTORAND ANNA NILSSON, LUND

L

ycka är ett, historiskt sett,
dynamiskt begrepp. I långa
tider har det väckt diskussion
bland filosofer, historieskrivare,
poeter, teologer och politiker. Lyckan har stått i centrum för samtalet
kring vad det innebär att vara människa. Den har kopplats samman
hjältedåd och krigsbragder, med
föreställningar om det goda livet
och med livet efter detta. Lyckobegreppets betydelse och användningsområden, dess konnotationer, synonymer och antonymer, har skiftat under historiens
lopp.
Lyckan kan tyckas vara ett ämne för stora tänkare, en metafysisk och svårhanterlig fråga, något som vanligt folk inte rimligen kan ha brytt sig särskilt mycket om. Att människor förr levde under hårda materiella förhållanden och att de därför knappast kan ha haft tid att söka
lyckan, är också en föreställning som ventileras ibland. Min egen forskning kring lyckobegreppets användning i 1700-talets svenska populärkultur, visar emellertid något annat. Här
spelade lyckan, dess växlingar och dess föränderlighet en avgörande roll för hur man ansåg att
det vardagliga livet borde levas. Frågan om hur lyckan kunde hanteras var också en fråga om
överlevnad i en ständigt skiftande, opålitlig och orättvis värld.
Den avhandling som jag för närvarande skriver på tar sin utgångspunkt i en tid då lyckobegreppet omformades och fick nya innebörder. Det är en period då jag menar att vi går från ett
mer objektivt lyckobegrepp, som syftade på en utifrån kommande kraft med inflytande över
människornas jordeliv, till ett mer subjektivt lyckobegrepp som kom att betrakta lyckan som
en inre upplevelse och en känsla6. Det är ett skifte som, lite beroende på vilket material man
letar i, inträffar omkring sekelskiftet 1800.
Det är inte helt oväntat att den begreppsliga förändringen inträffar vid just denna tid i historien. Den tyska begreppshistoriska traditionen och dess förgrundsgestalt Reinhardt Koselleck
har valt att se perioden mellan 1750 och 1850 som en omställningsperiod då många begrepp
6

Ifr Bengt Brulde, Lyckans och lidandets etik, Stockholm 2009, s.20f
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egreppsliga förändringar som Koselleck och hans kollegor lyfter fram i sitt omfattande uppslagsverk över de
politisk-sociala begreppens historia, Geschichtliche Grundbegriffe, kan man naturligtvis peka
på en rad andra viktiga förändringar av kulturell, social och politisk art som inträffar under
nämnda period. Ur europeiskt perspektiv sammanfaller den med såväl upplysningstänkande
som revolutionsidéer, och kan kopplas samman med samhällets sekularisering, religionens
privatisering och, för lyckobegreppets del särskilt betydelsefullt, en sentimentalisering och ett

Min avhandling fokuserar på hur det svenska lyckobegreppet användes och det källmaterial
som jag undersöker kan närmast karaktäriseras som populärkulturellt. Det är ett material som
lmogen. Detta populärkulturella medium brukar kallas för skillingtryck. Skillingtrycken var
billiga småtryck i oktavformat som vanligtvis innehöll visor men ibland
även kortare berättelser,
gåtor och liknande. Ibland
förekom även bilder och
andra dekorationer. Texterna kunde vara skrivna
på många olika teman. Det
trycktes såväl andliga visor
som visor om världslig
kärlek, om brott och straff,
politiska förhållanden,
hunger och missväxt, under, kaffe, tobak och
brännvin. Skillingtrycken
var tillsammans med psalmboken, katekesen och så kallade ABC-böcker de trycksaker som
kom en bredare allmänhet till del. Det som trycktes hotades även i någon mån av den stränga
censur som rådde under 1700-talet.8 För skillingtryckens del märks det i att de på titelbladet
konsekvent undviker att ange tryckort och tryckår. Det kan vara värt att notera att boktryckarna förvisso vidtog denna åtgärd för att slippa repressalier, men att de likafullt utgav sina
visor och berättelser. Just skillingtrycksproduktionen var förmodligen svår att kontrollera och
redan 1691 hade censorn beklagat sig inför Kongl. Maj:t över att boktryckarna trots förbud
9
fortsatte att trycka

7

Reinhart Koselleck, The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts. Stanford 2002, s. .
Den luckrades i viss mån upp mot slutet av seklet. Jfr Bengt Åhlen, Ord mot ordningen: farliga skrifter, bokbål
och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Stockholm, 1986, s. 121.
9
Åhlen, s. 250.
8
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Men vad säger egentligen skillingtrycken om lyckan och de strategier som behövdes för att
hantera den? För att reda ut denna fråga skulle jag vilja börja med att skissera konturerna av
det lyckobegrepp som figurerade i 1700-talets visor. Därefter kommer jag att gå närmare in på
vad detta lyckobegrepp ansågs innebära för det vardagliga handlandet, vilka risker och möjligheter lyckan ansågs erbjuda för den enskilde. Till en början måste vi emellertid förstå det
obegrepp som visförfattarna begagnade sig av. Ett exempel ur ett skillingtryck
från 1787 kan ge oss en uppfattning:
Säll den sig efter tiden fogar I tysthet anser lyckans spel, Har han ej
guld och gröna skogar, Får han dock sin beskärda del, All rikdom är
et fåfängt lån Förnöjsamhet är Himmelsk Gåfwa, Den nögder är i
ringa Kåfwa Blir aldrig Lyckans underdån.
10

Vad är
egentligen detta för en lycka? Och på vilket sätt kan hon sägas göra människan till sin slav och

En hastig idéhistorisk orientering kan vara behjälplig i detta sammanhang och den tar med
fördel sin utgångspunkt i den antika världen. Historieskrivaren Herodotos (ca 484 ca 420
f.Kr.) verk tillhör de första där vi hittar en term som i senare tider översatts till lycka. På grekiska heter det eudaimonia och är en sammansättning av eu som betyder god och daimon
som kan liknas vid vårt ord demon. Eudaimonia innebar dock snarare att ha en välvillig kraft,
en god ande, vid sin sida. Samma ord använde Aristoteles när han under det nästföljande århundradet skrev sin berömda moralskrift, Den Nikomachiska etiken, även om hans användande av lyckobegreppet i mångt och mycket skiljer sig från Herodotos. Hos Aristoteles ser vi
einte bara hur
11
man mår eller hur tillfredsställd man är, utan även hu
I romarriket möter vi ett annat begrepp som skulle komma att spela stor roll under hela den
kristna medeltiden, nämligen Fortuna. Fortuna betraktades som en gudinna med många
skepnader till vars ära det offrades och byggdes tempel. Fortunakulten anses ha varit omfattande under den romerska kejsartiden och Fortunas roll i världen blev ett teologiskt problem
för de tidiga kristna filosoferna och kyrkofäderna. Augustinus (354-430 e.Kr.) diskuterade
Fortuna och så även den romerske filosofen Boethius (ca 480-524 e.Kr.). Det är från den senare som vi har bilden av Fortunas hjul, eller lyckohjulet, som blev så vanlig i det medeltida Sverige. Hjulet tog människan mot toppen för att sedan sänka henne ner i smutsen igen och kunde således tolkas som en metafor för framgångens kortvarighet såväl som för livets gång och
dödens oundviklighet. Ibland kallas därför lyckohjulet även för livets hjul. Lyckan brukade
även, framför allt i barockkonsten, avbildas som en kvinna som balanserar på ett klot, insvept
10
11

Säll den sig efter tiden fogar, 1787.
Brülde, s. 20.
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i ett fladdrande tyg som symboliserar medvindens segel och med bindel för ögonen för att visa
att hon är blind när hon släpper rikedomar över världen.
Boethius skrev på 500-talet vad som skulle bli en väldigt inflytelserik skrift, Consolatio philosophiae eller Filosofins tröst, i vilken han skildrade Fortuna som falsk, opålitlig och trolös.12
Jag återger här en vers eftersom den sammanfaller väl med den bild av lyckan som reproducerades i 1700-talets Sverige. I Bertil Cavallins översättning heter det på följande vis:
När den trolösa lyckan mig skänkte sin flyktiga ynnest,
hade en sorgens minut nästan i döden mig sänkt.
Nu när den olycksdiger har ändrat sin svekfulla uppsyn,
Släpar sig livet fram, ger mig en oönskad frist.
Varför har ni, mina vänner, så ofta prisat mig lycklig?
Den som har fallit så djupt stod på den lösaste grund.
Detta är en tematik som är ständigt återkommande i 1700-talets svenska populärkultur. Den
falska lyckans flyktighet var ett kärt tema och det talas bland annat
13

Lyckan stod för såväl medgången som motgången i livet. Hon var en kraft
som både gav och tog.
Men lyckan var ju ingen gudinna i den kristna kulturen och i 1600- och 1700-talets lutherdom
var hon det naturligtvis inte heller. Lyckan kom av Gud, det var man övertygad om, även i de
men
som illustrerar hur den gudomliga ordningen, inom vilken lyckan hade en given plats, ansågs
vara inrättad. De är försyn, öde och lycka. Begreppen ingick i vad man skulle kunna kalla ett
ömsesidigt beroendeförhållande, det är med andra ord svårt att förstå det ena om man inte
också tar hänsyn till de två andra.14 Idéhistorikern Andreas Hellerstedt har diskuterat hur dessa tre begrepp förhöll sig till varandra vid 1700-talets början och menar att logiken såg ut ungefär på följande vis: Gud ansågs styra och verka genom försynen, som var oföränderlig och
utanför tiden. Den ordning som sedan försynen tog sig i tiden, i de rörliga tingen, kallade man
ödet. Detta var mer rörligt än försynen, men fortfarande tämligen stabilt. Längst ner på skalan
kom lyckan som var ödets tjänarinna och den kraft som hade till uppgift att fördela världens
goda.15 Hon verkade bara i världen och karaktäriserades precis som världen av sin flyktighet,
fåfänglighet och förgänglighet.
Den jordiska lyckan ansågs alltså vara både tillfällig och förkastlig, vilket förstås fick konsekvenser för hur man kunde och borde förhålla sig till henne och hennes gåvor. Skillingtrycks12

Andreas Hellerstedt, Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början. Lund 2009, s. 46.
Bland alla de sorger som bleka oss gör, 1774. Nöjsamt sinne tänker jag, u.å. Fredmans epistel nr 81 hittas
bland annat på: http://runeberg.org/fredepis/81.html.
14
Detta har inte minst påpekats i Andreas Hellerstedts avhandling, exempelvis på s. 17 och s. 40.
15
Hellerstedt, s. 49 och 54.
13
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visorna som till sin natur ofta var moraliskt uppbyggliga och förmanande i tonen försatt inte
heller chansen att berätta för sina brukare om den rätta vägen. Etnologen Nils-Arvid Bringeus
har skrivit en uppsats som bland annat analyserar ett träsnitt från sent 1600-tal där förhållandet mellan den förrädiska lyckan och strategierna för att hantera den, sätts i fokus.16 Träsnittsbilden, som användes som omslag till en lundensisk oration, är tudelad och visar på sin högra
halva lyckans hala klot, labilis fortuna. På denna
Den jordiska lyckan ansågs bildhalva råder mörker. En månskära pryder
ra hörnet och nattdjur, en dödskalle och vad som
vara både tillfällig och
ser ut att vara möss eller råttor har använts för att
förkastlig.
understryka tematiken. På den vänstra sidan skiner solen och vi ser bland annat fåglar, växter och ett lejon. På den plats där förra bildhalvan
placerade lyckans klot ser vi istället en kub med texten stabilis virtus. Labilis fortuna, stabilis
virtus. Den labila ostadiga lyckan och den säkra, stabila dygden. Ett kärnfullare sätt att presentera den problematiska lyckan, och den tidigmoderna strategin för att förhålla sig till den, kan
man knappast tänka sig.
Dygden ansågs alltså vara det sätt på vilket människorna skulle räddas från att bli slavar under
lyckans förgängliga och fåfängliga gåvor. Men vad innebar det egentligen att vara dygdig?
Dygd är ett begrepp som kan ha en märklig klang idag, vilket förmodligen kommer sig av att
det använts i debatter om sedlighet och sexualitet. Våra associationer är i så måtto starkt präglade av 1800-talets dygdebegrepp. Dygd i den bemärkelse som vi ser den här får emellertid
anses ha haft andra konnotationer. I det tidigmoderna Sverige var dygden en grundläggande
kategori. Den var också det ojämförligt viktigaste när strategier för att hantera tillvaron skulle
diskuteras. Och dygden verkar ha funnits överallt i det allmänna medvetandet. Hos teologer
och filosofer, såväl som hos de bönder som sjöng underhållande visor om kaffe och brännvin,
är det rimligt att utgå ifrån att dygden hade en betydelsefull plats.
Dygden var enligt tidens sätt att se en möjlighet för människans förnuftiga sida att styra den
egna naturen, det vill säga de begär, affekter och passioner som alltid ansågs ansätta henne.
Den lutherska och för skillingtryckens texter tämligen oproblematiska utgångspunkten var att
människan var en alltigenom fördärvad varelse, präglad i sitt väsen av syndafallet. En person
som var mer benägen till ont än till gott och vars nedärvda svaghet fick henne att välja synd
och last istället för den rätta, smala vägen. Vi ser i följande visa en klagan över den mänskliga
naturen och det korrumperade människohjärtat:
Ack mitt hjerta är, Fult med ondt begär, altid will den onda wägen,
Och til synden wäl benägen; Alt mit hjerta är, Fult med ondt begär.17
I en psalm av Haquin Spegel, publicerad i 1695 års psalmbok ser vi en liknande tematik:

16

Nils Arvid Bringeus, ”Labilis Fortuna, eller På lyckans hala klot.” I: Arne Jönsson och Anders Piltz (red.),
Språkets speglingar. Lund 2000: 434-442.
17
Om Menniskohjertats beskaffenhet, 1798.
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Hwad wilt tu förthenskull braska / O tu arme mull och träck! Som äst
idel stofft och aska: O tu snöde maskesäck! Äst tu doch en matkemaat:
Måtte så wäl bära haat Til tin högfärd /och förfäras At tu skalt af mahl
förtäras.18
I ytterligare ett skillingtryck möter vi den pessimistiska syn på människan och i förlängningen
också på världen och jordelivet som var karaktäristisk för tidigmodern tid.
Ach! Jämmer thet är at länge bo här, Bland smicker och fiäs, Jag menar, på jorden thet syndiga näs, Hwad är thenna werld, Et röfwarenäste i synden besnärd.19
För att hantera sin fallna natur och den ständigt växlande lyckan, det vill säga vardagens vedermödor, framgångar och motgångar, ansågs människan behöva dygd. Och det fanns förstås
flera. Vi känner igen de tre kristna dygderna: tro, hopp och kärlek. Men även de antika kardinaldygderna klokhet, mod, måttfullhet och rättrådighet kunde aktualiseras i detta sammanhang. Dygd tycks ha varit ett tämligen flexibelt begrepp och lite beroende på sammanhanget kunde olika dygder framhållas som de viktigaste. Vi ser bland skillingtrycken en betoning av bland annat tålamod och gudsfruktan som särskilt betydelsefulla redskap i kampen
mot den egna fallna naturen och världens syndfulla frestelser. En viktig sak att poängtera här
är att den rätta vägen också var den smala och svåra. Det var inte lätt att strida mot den egna
naturen, men alls ingen omöjlighet. Och belöningen i slutändan var desto större. I himmelriket väntade lycksalighet, härlighet och rikedomar för den som fick smaka Guds nåd. Men även
i jordelivet kunde dygden ge vinster. Ett rent samvete och frid i själen förunnades den som
levde ett dygdigt liv i Jesu efterföljd.
Jag vill avsluta med en föga uppmärksammad dygd som tycks ha varit avgörande för hur lyckans givande och tagande bäst kunde hanteras. Det är en dygd med tydliga kopplingar till stoisk filosofi, vars innebörd förmodligen passade särskilt bra att förmedla till allmogen och undersåtarna. Den kan tyckas hoppingivande eftersom den lär dig att inte bli slav under lyckan,
att inte falla för dess frestelser och jaga rikedom, ära och makt. Men samtidigt är den förstås
väldigt konservativ, såtillvida att den förordar ett bevarande av de samhälleliga strukturer som
ansågs gudagivna genom försynen och ödet strukturer som ingen lycka i världen kunde ändra på. Versen som jag väljer att avsluta detta föredrag med handlar om förnöjsamheten:
Bort klagan knot och knorr / Jag will min åtrå styra / Och som en liten
myra / Förnögd dra fram mitt barr / Ty den är wist en narr / Som på
försynen träter / Och sig med ängslan fräter / För det han ei är full / Af
ära rikdom gull; Den altid mer will hafwa / Måst under bojor slafwa /
Med litet wara nögd / ÄR Kunga högd och frögd.
18
19

“Psalm 278”, Then Swenska Psalmboken, Stockholm 1697, s. 526.
Min tancka nu är, 1758.
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Maskrosbarnen i Lundby
PROFESSOR MARIANNE CEDERBLAD, STOCKHOLM

M

itt stora intresse har under lång tid handlat om
överlevnadsstrategier för
personer med svår uppväxt med
stressfyllda händelser, men som har
klarat sin situation utan psykisk
problematik. Det har varit ett ämne
som intresserade mig innan jag kom
till Lund. Men här fick jag möjlighet
att komma i kontakt med den berömda Lundbystudien, som är en av
världens äldsta psykiatriska epidemiologiska studier.
För detta forskningsuppdrag har jag haft andra studier och forskare som inspiration. En av
dessa är utvecklingspsykologen Emmy Werner som under 40 år ledde Kauaistudien, där intresset var att studera de barn som under 1960- och 1970-talen hade vuxit upp med ett stort
antal riskfaktorer. För dessa personer hade det funnits olyckliga förhållanden i samband med
graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden, en medfödd sårbarhet, och dessutom svåra
uppväxtvillkor med alkoholism eller psykisk sjukdom i familjen. I studien undersöktes samtliga 700 barn som föddes 1955 på ön Kauai i Hawaiigruppen. Werner var bland de första forskarna som beskrev en grupp riskbarn, som klarade sig bra under uppväxten och fick ett gott
vuxet liv. Hon beskrev faktorer, som tycktes mer eller mindre kompensera för riskfaktorerna.
Hon kallade d
faktorer.
Den andra personen som påverkat mig är Aaron Antonovsky, medicinsk psykolog från Israel,
som har utv
som överlevt en vistelse i koncentrationsläger. Han undersökte hur de klarade att komma in i
en biologisk stressperiod, nämligen i menopausen (tidsperioden efter sista menstruation och
ingång i klimakteriet). Han fann att flera kvinnor som tidigare varit i koncentrationsläger
hade fler psykosomatiska problem i menopausen än en kontrollgrupp av kvinnor, som inte
hade denna svåra livserfarenhet bakom sig. Men han fann också, att det fanns ganska många
(c:a 30 procent) i koncentrationslägergruppen, som tycktes klara menopausen utan några psykosomatiska problem och som också i övrigt hade klarat sin livsanpassning efter befrielsen på
ett bra sätt och hade hög livskvalitet i Israel, där studien gjordes. Han myntade, efter resultatet
av intervjuer med dessa, det coping
Känsla av sammanhang handlar om att göra de svårigheter som man drabbas av begripliga och att
90

Karolinska Institutet, NASP – 2010:2
Den sjunde nationella Nätverkskonferensen om suicidprevention

klara situationen av egen kraft eller med hjälp av ett bra nätverk. Det gemensamma för dessa
n
att drabbas av psykisk ohälsa mot alla odds
smenar vi barn, som växer upp under svåra förhållanden med
många riskfaktorer för psykisk ohälsa, men som mot alla odds ändå klarar sig bra i livet.
När jag kom hit till Lund hade jag möjlighet att pröva ovanstående teorier i den berömda
Lundbystudien. Den är unik för att den var den första internationella studie som i en allmän
befolkning studerade hur vanligt det var med psykisk ohälsa. Man använde sig av Sjöbringvariabler, som var ett tidigt sätt att försöka ta reda på de biologiska förutsättningarna i form av
temperamentsdrag, som kan tänkas påverka utvecklingen av en människa. Man gick ut till
hela befolkningen, vilket innebar att man fick information om hur en hel familj hade haft det
under barnens uppväxtår samt förekomsten av psykisk ohälsa hos olika familjemedlemmar.
Studien omfattade 2550 personer som bodde i de två socknarna Dalby och Bonderup utanför
Lund år 1947. Alla i området undersöktes, oavsett ålder, och det fanns därför information om
familjerna i tre generationer. 590 individer var under 15 år. En ny uppföljning av materialet
gjordes 1957. De som under denna tidsperiod flyttat in inom området ingick inte i uppföljningsstudien. Från materialet kunde man få fram ett 40-tal potentiella riskfaktorer. Man kunde bestämma om barnet varit utsatt för minst tre av de riskfaktorer, som man från andra studier vet ökar risken för psykisk ohälsa. Av de 590 personerna mellan 0-15 år hade 221, dvs. 38
procent minst tre riskfaktorer. Det var framför allt den gruppen som vi var intresserad av, dvs.
de som hade haft en svår uppväxt. Av dessa 221 personer gick det att hitta 192 personer som
fortfarande var i livet och bodde i Sverige. Av dem accepterade 148 personer att vara med i en
uppföljningsstudie 1988. De faktorer som vi framför allt registrerade var psykisk sjukdom hos
föräldrar, alkoholism, kriminalitet, fattigdom, relationsstörningar i familjen, skilsmässor, familjevåld, svår kronisk sjukdom hos föräldrarna och utvecklingsstörning hos föräldrarna. Hos
barnet var det även andra riskfaktorer som graviditets- eller förlossningskomplikationer, utvecklingsstörning, långvarig sjukdom eller andra handikapp eller att barnet visade aggressivitet eller tidigt började bryta mot normer. För att få fram dessa riskfaktorer utgick vi även ifrån
en psykiatrisk undersökning, som gjordes 1972 när de var mellan 25 och 40 år. Vid 1988 års
uppföljning var personerna mellan 45 och 60 år.
De metoder som vi använde 1988 var halvstrukturerade intervjuer i hemmet. Deltagarna fick
även fylla i en del formulär. Intervjuerna baserades på Kauaistudien. Vi tittade på tecken i
personernas retrospektiva beskrivningar ifråga om social förmåga, självkänsla, självständighet,
copingförmåga, begåvning, kreativitet, impulskontroll, energinivå, och om de utvecklat några
speciella hobbies och intressen. Detta var faktorer som enligt Kauaistudien hade ökat barns
förmåga att klara sig bra i livet. I intervjuerna försökte vi hitta så konkreta exempel som möjligt. Vi ställde också upp definitioner som underlättade tolkningen av dessa faktorer. Personerna beskrev även sina föräldrarelationer, om de hade haft andra betydelsefulla personer i sin
närhet (significant others). Om föräldrarna hade varit sjuka och dåliga som föräldrar kanske
det ändå hade funnits andra viktiga personer i barnets närhet som vänner, kamrater, läkare,
skolsköterskor eller andra, som kan
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familjen, hur såg familjestrukturen ut, hade föräldrar och barn gemensamma värderingar?
Alla dessa frågor ingick i intervjun. Vid tolkningen av intervjusvaren separerade vi svar som
kunde vara tecken på psykisk hälsa/ohälsa från det som kunde vara tecken på potentiella friskfaktorer. Bedömningen gjordes av två oberoende bedömare, som inte visste något om de personer de skulle bedöma. Vi kontrollerade även interbedömarreliabiliteten.
Vi använde oss av ett antal formulär som fylldes i:
1) Antonovskys KASAM formulär som mäter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
2)
vilket innefattar tankar om att kunna styra sitt öde efter omständigheterna
3)
med egna handlingar
4)

emotionsfokuserad coping

När resultaten skulle analyseras behövde vi ha en definition på psykisk hälsa. Vi ville inte bara
få fram den psykiska ohälsan, dvs. om personerna var sjuka, utan också om de upplevde positiv friskhet. Vi använde en definition som Werner hade använt i Kauaistudien, och som omebar mått på optimism, tron på att livet kan föra med sig något gott i framtiden. Vi använde
även HSRS (Health/Sickness Rating Scale) av Luborsky, ofta används i psykoterapiforskning
och som på ett bredare sätt mäter psykosocial funktionsnivå. Dessa hälsobegrepp studerades i
intervjumaterialet av två utomstående bedömare, som inte hade någon vetskap om eventuella
friskfaktorer. Personerna fick själva uppge om de mådde psykiskt och fysiskt bra eller om de
led av psykiatriska symtom. Dessutom använde vi ett par självsvarsinstrument, som ofta används vid psykiatriforskning (Derogatis SCL-90 symptom check list och Kajandis Quality
of Life). Det var en riskgrupp som vi undersökte. Vår fråga var, om de mådde så dåligt som vi
hade antagit. Det visade sig att de inte mådde så dåligt, utan förhållandevis bra.
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Resultat

En tredjedel hade god psykisk och somatisk hälsa (34 procent). En tredjedel hade genomsnittlig hälsa (35 procent) och 31 procent bedömdes ha dålig hälsa. Resultaten stämmer ganska väl
med vad andra forskare har funnit, nämligen att bland dem som har vuxit upp under mycket
svåra psykiska förhållanden som barn är det ungefär hälften som klarar sig bra. Rent generellt
strävar människan för att överleva. Ju fler friskfaktorer som personerna hade, desto större
andel tillhörde gruppen med god psykisk hälsa. Samma förhållande gällde när man tittade på
riskfaktorerna. Enstaka riskfaktorer speDe viktigaste enskilda faktorerna
lade inte någon större roll för psykisk
ohälsa, utan det var anhopningen av
som vi kom fram till var positiv
flera riskfaktorer som ökade stressen och
självkänsla men också social
därmed risken för psykisk ohälsa. Antatalang eller kapacitet.
let friskfaktorer, kompensatoriska faktorer, vägde upp och det var balansen mellan risk- och friskfaktorer som avgjorde den psykiska
hälsan, vilket stämmer väl med andra forskares fynd. De viktigaste enskilda faktorerna som vi
kom fram till, inte oväntat, var positiv självkänsla men också social talang eller kapacitet.
Förmågan, som även visats i Kauaistudien, att ta till sig människor och få stöd och hjälp av
andra är en mycket viktig egenskap hos maskrosbarnen till skillnad från dem som det går dåligt för. Maskrosbarnen var också duktiga på att använda sin begåvning, även om de kanske
inte var mer än normalbegåvade. Men att begåvning är en stark friskfaktor syntes mycket tydligt i sambanden mellan positiv psykisk hälsa och Sjöbringvariabeln Kapacitet, som mäter begåvning. Maskrosbarnen utmärktes även av flexibel coping, särskilt problemorienterad coping
de trodde på att de kunde förändra sina liv, och på att de kunde ha kontroll över sina liv. De
hade utvecklat intressen och hobbies, vilket främst hjälpt barn med alkoholiserade föräldrar.
Genom sina intressen fick de ett forum där de kunde känna sig duktiga, exempelvis i att spela
fotboll eller samla frimärken. De behövde dock ha god kontakt med åtminstone någon av föräldrarna. Även om den ena föräldern var mycket destruktiv, kunde detta kompenseras genom
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god kontakt med den andra vårdaren, som kunde vara föräldern, men även någon annan viktig person, t.ex. en mormor eller äldre syster. Gemensamma värderingar i familjen är en friskfaktor och i Dalbystudien handlade det om politiska värderingar. Man kanske tillhörde nykterhetsrörelsen, socialdemokratiska rörelsen eller andra föreningar. Antonovsky lade i KASAMden, som en viktig copingkomponent. I
Kauaistudien var religionen oftast den gemensamma värderingen. Den kommunikativa förmågan, dvs. att man kunde prata med varandra om känslor och tankar, och att familjen hade
tydliga regler och klara roller, var friskfaktorer. Det stämmer ju väl överens med psykoterapiforskningen. Ovan redovisade resultat har påvisats i intervjuerna. En analys av självsvarsforKasam, korrelation .44, Mastery med korrelation .47 och LoC med korrelationen .25, samtlit korrelerade med
KASAM .74, med Mastery .44 och med LoC .35.
Jag vill avsluta med en kor
45-årsåldern, när han intervjuades.
vid födelsen. Det var en jobbig förlossning för
mamman. Han hade inte varit ett särskilt stort barn sedan, men när
han ryckte in i flygvapnet som 17-åring, var han 180 cm lång och vägde 82 kilo. Han var 4-5 år, när föräldrarna skilde sig. Han flyttade då
till sin mormor. Han minns att han fick sova i utdragssoffan. Han sov
tillsammans med mormodern tills han var 10 år, innan han fick en
egen säng. Han var bra i skolan. Han tog revansch för sin fattiga barndom genom att vara duktigast i uppsatsskrivning. Han gladde sig åt att
hans mormor kunde vara stolt över honom. När han var ung och någon från flygvapnet kom och hälsade på honom med sin uniform kände han samma revanschkänsla. Han minns att det kunde vara svårt
ekonomiskt för mormodern, som bara hade folkpension. Han hade
fina somrar med fotboll och idrott. Han bestämde sig redan i 10årsåldern för att han aldrig skulle börja dricka sprit. Han ville visa sin
mormor och mor att han kunde klara sig själv. I 11-årsåldern flyttade
han tillbaka till modern. Hon hade träffat en ny man. Denne man var
också alkoholist och våldsam. Han försökte skaffa sig kamrater, som
han kunde gå hem till när det blev bråk i hemmet. Han började spela
trombon genom att han gick med i Frälsningsarméns musikkår. Där
fick han också kompisar, som var bussiga och justa. Han letade alltid
efter en idol, någon att se upp till. Idag förstår han att det var en pappa, som han sökte. Han hade några kompisar som var lite äldre och
som tog hand om honom. Han var bestämd på att han skulle gå den
militära banan. Modern var motståndare. En gång kom hans far och
hälsade på honom. På julafton minns han att fadern kom vid en tidpunkt, då modern var någon annanstans. De tålde inte varandra. Han
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minns att han en gång fick en röd cykel av sin far. Det blev aldrig någon kontinuitet i kontakten med modern. De år som han bodde med
henne i Malmö var inte lyckliga. Mormodern berättade för honom hur
hon hade löst sina svårigheter under livets gång. Mormodern skapade
hos honom en vilja att inte bli knäckt. Han hade också en morbror
som var viktig för honom. Han var fiolbyggare och eftersom pojken
var musikalisk betydde det mycket. Skolbytet till Malmö var svårt. De
hade kommit längre i Malmö än i Dalbyskolan och kompisarna var
tuffare. Nu tjänade han sina egna fickpengar. När han skulle konfirmeras hade modern inga pengar till konfirmationskostym. Han hade
själv sparat 150 kronor för att kunna köpa sig en ordentlig kostym. Det
räckte också till en överrock. Den kunde han året efteråt låna ut till sin
kusin, som han tyckte mycket om. Han höll på med idrott och fotboll
och hade Gunnar Nordahl som idol. Han bodde i ganska ruggiga miljöer. Det var fyllehundar i vartenda hörn, men det var aldrig någon
som rörde honom. I pojkslagsmål klarade han sig ganska bra. Han
brukade hälsa på mormodern på helgerna under de år, då han bodde

Kommentar:
Som vuxen fortsatte inte den här mannen sin militära bana, utan fick arbete inom industrin
och blev en mycket framgångsrik företagsledare. En sammanfattning av riskfaktorer visar att
en svår förlossning, en separation vid 4-5 år, biologiska pappan är alkoholist, han bor hos
mormodern och har det fattigt, ytterligare en separation, när han som 11-åring flyttade till sin
mor, som han inte haft någon bra kontakt med, och en styvfar, som var våldsam, mycket familjevåld, modern bitter och förgrämd. De biologiska föräldrarna tålde inte varandra, mycket
sporadisk kontakt med den biologiska pappan. Skolbytet blev svårt, trots att han var duktig i
skolan. Han hamnade i en slummig miljö, som i sig ökar risken för kriminalitet med tuffa
kamrater.
Friskfaktorerna var en kärleksfull mormor, två morbröder, varav den ena är fiolbyggare. Han
hade intressen och hobbies som fotboll och idrott. Han gick med i Frälsningsarmén vilket
också var ett kreativt sätt att få musiklektioner. Han hade bestämt sig för att aldrig dricka, aldrig låta någon sätta sig på honom, aldrig ge upp. Han ville vara duktig och strävade hela tiden
efter att vara bra i skolan. Han tog tidigt värvning, ett sätt för en fattig pojke att få en utbildning. Han sökte sig till bra kamrater. Han hjälpte också andra (t.ex. att låna ut sin rock till sin
kusin). Han hade ett socialt nätverk. Han är ett typiskt exempel på ett barn, som klarade sig
trots dåliga odds.
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Suicidpreventivt arbete i svenska kommuner
PROFESSOR DANUTA WASSERMAN, STOCKHOLM

J

ag vill inleda med en kort information om bakgrunden till olika regeringsuppdrag som har
getts till olika myndigheter men också informera om de senaste statistiska uppgifterna
kring självmordstal i Sverige som NASP hämtar från Socialstyrelsen. Under år 2007 registrerades 1119 säkra och 324 så kallade osäkra självmord. Uppgifter om säkra och osäkra
självmord går att finna på NASP:s hemsida (www.ki.se/suicid).
I bilden bredvid ges en sammanfattande beskrivning av åldersstandardiserade självmord per
län. Skånes län
ligger högt,
19,97, jämfört
med rikets tal
som är 15,64.
Tabellerna går
att finna på
NASP:s hemsida,
där det också
finns en uppdelning mellan män
och kvinnor.
Regeringen och
riksdagen godkände 2008 nio
självmordspreventiva strategier
i proposition

Socialstyrelsen i samarbete med NASP, kan fungera som ledstjärnor för arbetet om suicidprevention. Strategierna är både befolkningsinriktade och hälso- och sjukvårdsinriktade samt
omfattar det arbete som görs inom olika frivilligorganisationer.
De nio strategierna är:
1) Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
2) Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
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3) Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4) Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
5) Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6) Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
7) Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik
8) Händelseanalys av Lex Mariaanmälningar
9) Stöd till frivilligorganisationer
Efter att riksdagen antagit denna folkhälsoproposition har Socialstyrelsen (SoS), Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och NASP fått specificerade uppdrag som har genomförts i samverkan
med Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) och Myndigheten för
skolutveckling (MSU) som numera är en del av Skolverket.
Dessa uppdrag handlar om att öka kunskapen i såväl samhället som i olika arbets- och yrkesgrupper. Det handlar om att ändra attityder och att motverka negativa attityder. Målet är också att utöka kunskapen hos grupper som arbetar utanför hälso- och sjukvården. De regeringsuppdrag som NASP medverkar i är följande:
1) Utarbeta ett informationsmaterial om hur man kan förebygga självmordsförsök och
självmord bland skolelever (Folkhälsoinstitutet i samråd med Myndigheten för skolutveckling och NASP)
2) Ta fram förslag på utbildningsinsatser avseende vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik (FHI i samverkan med SoS)
3) Åtgärder för att öka kunskapen om självmord i befolkningen (SoS i samverkan med
SPES och NASP)
4) Nationell kartläggning av det självmordsförebyggande arbetet och dess organisering
hos andra samhällsaktörer utanför hälso- och sjukvården (NASP)
5) Händelseanalyser ett verktyg i det självmordsförebyggande arbetet (Gun-Marie Pettersson är utsedd som särskild utredare)
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Uppdrag till NASP/KI
Nationell kartläggning av det självmordsförebyggande arbetet och dess
organisering hos andra samhällsaktörer utanför hälso- och sjukvården
Efter samråd med Socialdepartementet bestämdes att uppdraget skulle begränsas till att gälla
insatser med ett klart uttalat mål att förebygga självmord. De aktiviteter som enbart avser hälsofrämjande insatser utan att
nämna suicidförebyggande plaDet är viktigt att uppmuntra de
ner men som dock långsiktigt
kommuner, församlingar och stift som
leder till självmordsprevention
arbetar med hälsofrämjande arbete
har inte redovisats i kartläggatt även skriva in ett mål i sina
ningen. Det är emellertid viktigt
program om att förebygga självmord.
att uppmuntra de kommuner,
församlingar och stift som arbetar med hälsofrämjande arbete att även skriva in ett mål i sina program om att förebygga
självmord. Ett klart uttalat mål som suicidprevention gör att medvetenheten ökar.
Genomförande av uppdraget Nationell kartläggning av det
självmordsförebyggande arbetet och kortfattat resultat
Uppdraget genomfördes genom att två webbenkäter skickades ut. Den första enkäten i maj
2009 till kommuner för vidare förmedling till olika förvaltningar, skolor m.fl. samt föreningar,
frivilligorganisationer och religiösa samfund.
Exempel på frågeställningar i den första enkäten:










Finns en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga självmord?
Vilka mål innehåller planen?
Vilka år gäller planen?
Finns medel i budget år 2008 för självmordsförebyggande insatser?
Vilken typ av insatser genomförs? Alternativ: utbildning, information, stöd, händelseanalyser, begränsning av medel och metoder för suicid, t.ex. i den fysiska miljön
Beskriv insatserna
Vilka målgrupper riktar sig insatserna till? Alternativ: åldersgrupper, yrkesgrupper: lärare, socialarbetare, räddningstjänst m.fl., sårbara och anhöriga till sårbara grupper
Följer ni upp/utvärderar effekterna av era självmordsförebyggande insatser?
Övriga kommentarer

Den andra enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner i september 2009 och den avsåg
framför allt frågor om kommunen har en handlingsplan för självmordsförebyggande arbete.
Den 30 november 2009 överlämnade Karolinska Institutet en redovisning av uppdraget till
regeringen. Femhundraåttiofem organisationer utanför hälso- och sjukvården hade då svarat,
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varav 292 kommunala förvaltningar, 172 skolor, 17 föreningar, 78 religiösa samfund, 13 andra
verksamheter och 13 som inte uppgivit vilken typ av organisation svaren avser. Fem av 290
kommuner uppger att de har en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga självmord.
Ett fyrtiotal svar, från kommunala förvaltningar, religiösa samfund och föreningar, beskriver
självmordsförebyggande insatser som har ett uttalat mål att förebygga självmord. Insatserna
gäller exempelvis informations- och/eller utbildningssatsningar för elever, lärare och annan
skolpersonal. Andra insatser gäller ett mer långsiktigt arbete med ett bredare perspektiv och
ofta i samverkan mellan olika aktörer. Hela rapporten med titeln Kartläggning av självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården kan hämtas från Karolinska Institutets
hemsida www.ki.se/nasp
NASP som nationell expertfunktion
NASP vid Karolinska Institutet utgör den nationella och regionala inom Stockholms läns
landstings centrala expertfunktionen inom suicidologi och suicidprevention. NASP har även
en internationell expertfunktion genom WHO collaborating Centre till europeiska WHO
kontoret i Köpenhamn och globala kontoret i Genève samt till EU:s avdelningar för Public
Health och Mental Health.
Den informationsverksamhet som ingår i NASP:s expertfunktion bedrivs genom webbsida
(www.ki.se/suicid). Nyhetsbrev, rapporter samt nationellt referensbibliotek kan laddas ned
liksom övriga publikationer som beskriver fungerande självmordspreventiva metoder.
Utbildningar vid NASP
NASP:s utbildningsverksamhet omfattar följande program:
 Fortbildning: Suicidprevention Teori och praktik; fristående kurs över tre terminer,
deltidsstudier 25 procent, 22,5 högskolepoäng. Start vårterminen 2010
 Masterprogram, heltidsstudier i två år, 120 högskolepoäng (Mental hälsa och suicidprevention). Start höstterminen 2009
 Forskarutbildning: Vetenskapligt utvärderade interventioner i suicidprevention, en
veckas heltidsstudier, 1,5 högskolepoäng. Start 2011


m är en tvådagarsutbildning och vänder sig till personal inom skolan samt övriga som i sin yrkesutövning har kontakt med ungdomar
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Forskning vid NASP om överlevnadsstrategier
Med utgångspunkt från konferensens tema, överlevnadsstrategier, vill jag fästa er uppmärksamhet på några projekt som bedrivs vid NASP med anknytning till detta tema och som gäller
unga personer.
Skolk och psykisk ohälsa
 Skolprojektet inom Stockholms läns landsting påbörjades 2005 och syftar till att undersöka sambandet mellan skolk och psykisk ohälsa hos gymnasieungdomar. Olika interventionsmodeller har prövats och resultaten påvisar ett sådant samband. I dessa interventioner försöker man att lära ungdomar att hantera sina depressioner, stress och
suicidala tankar. I utvärderingens elevenkäter ingår frågor om hur gymnasieelever
upplever sin skolmiljö, deras trivsel och närvaro samt deras psykiska hälsa före och efter interventionen. I en lärarenkät ingår frågor kring trivsel och erfarenheter av självmordsnära elever.
SEYLE

Saving and Empowering Young Lives in Europe

 Projektet SEYLE handlar om att rädda unga liv i Europa. EU finansierar projektet med
tre miljoner Euro. I projektet utvärderas olika strategier för att förbättra den psykiska
hälsan och förebygga självmord bland ungdomar i 12 europeiska länder. Det är inte
klarlagt vad skolan egentligen ska göra för att förbättra hälsan hos ungdomar. De
största erfarenheterna har man från USA och Australien. I projektet ingår 11 000 europeiska ungdomar. Resultaten beräknas vara färdiga 2011-2012.
WE-STAY: Working in Europe to Stop Truancy among Youth
 WE-STAY är en fördjupning av Seyle-projektet och är också ett EU-finansierat projekt
med tre miljoner Euro. Projektet handlar om ungdomar som skolkar. Vi har ganska
låg tolerans vad gäller skolk och vi utgår ifrån studier från USA om hur man ska återföra ungdomar till skolan. Men det handlar inte bara om att få ungdomar att återgå till
skolan utan att också hjälpa dem som har dålig psykisk hälsa. Projektet startar under
2010.
SUPREME Suicidprevention via Internet och mediabaserat stärkande av
psykisk hälsa
 Planering pågår för SUPREME som är ett EU-finansierat projekt med 770 000 Euro. Projektet fokuserar på hur man kan använda Internet och IT för suicidpreventiva strategier. Projektet syftar till att binda samman experter från olika områden för en Internetoch mediabaserad intervention för att främja psykisk hälsa och minska suicidrisk. In-
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terventionen handlar om att få insikt i hur preventionsinsatser kan utformas för att
tilltala ungdomar.
Slutligen vill jag informera er om en bok som utgavs av Oxford University Press år 2009. Det
är den första textboken i suicidologi och suicidprevention. ISBN: 978-0-19-857005-9.
Boken som är skriven av forskare från hela världen inleds med en genomgång av olika religioners betydelse för suicidprevention. Därefter följer flera kapitel uppdelade utifrån olika determinanter för psykisk hälsa: politikens betydelse för
hälsan samt sociala, psykiatriska, somatiska och
medicinska determinanter. Här behandlas olika
strategier både inom folkhälsovetenskap och hälso- och sjukvårdsdomäner. I boken beskrivs också alla metoder inom farmakologi och psykologi
som fungerar i behandlingen av självmordsnära
personer. I ett kapitel diskuteras vilka
som är de gemensamma komponenterna i de fungerande suicidpreventiva metoderna för att därigenom ge kunskap och insikt både till forskare och till dem som arbetar praktiskt med behandlingsinriktade metoder.
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Avslutningsanförande
SPES OCH RIKSDAGSMAN GUNILLA WAHLÉN

T

ack för mycket intressanta dagar under denna 7:e
nätverkskonferens. Det har varit hög kvalitet på alla
framföranden. Utifrån våra olika perspektiv har vi
lärt oss mycket. Det vi i SPES hör är att det finns ett stort
engagemang hos oss alla som är här och ute i samhället. De
olika nätverk som vi tillhör och vetenskap och praktisk
erfarenhet, är avgörande för att vi ska få ihop helheten. En
så
akut som inom suicidologin
känslans skärpa, men det
finns inlevelse och för att lyckas måste alla goda krafter
samarbeta. Vi hörde både igår och idag att vi ska fokusera
på det lilla, ta de små stegen om det så handlar om
blodsockerhalten eller livskartan eller i mötet med den
suicidnära medmänniskan. Vi som är i vardagen, vi som är
det sociala nätverket måste få kontakt med er professionella. Men ni som är professionella måste lyssna på oss och
vår erfarenhet och kunskap för att suicidnära personer ska kunna nås av den livlina och den
livshjälp som vi tillsammans kan ge. Vi har ockNi som är professionella
så hört att vi ska se det stora, som så fint uttrycktes igår
måste lyssna på oss med
m jorden är en lyckans
vår erfarenhet och kunskap.
plats eller ett syndanäste . Nej, det var inte bättre
förr. Om osäkerhet råder om det är natt eller dag, så är det natt som råder, för natten är
drömmarnas tid. Vi hörde också idag om mardrömmarna. Jag vill se det omvända. Jag tror att
dagdrömmar ger livsenergi, är en överlevnadsstrategi. Jag ser fram emot och vill dagdrömma
om vår nästa nätverkskonferens.

102

Karolinska Institutet, NASP – 2010:2
Den sjunde nationella Nätverkskonferensen om suicidprevention

Nästa Möte

103

Karolinska Institutet, NASP – 2010:2
Den sjunde nationella Nätverkskonferensen om suicidprevention

Minnesanteckningar från möte med Västsvenska nätverket
i Lund sammanfattat av Lena Mobrandt, Stockholm
(Christina Andersson, Jan Beskow, Pia Danielsson, Ann Davidsson, Eva
Eliasson, Lotta Johansson, Anna Palm Jonasson, Elinor Magnusson, Lena
Mobrandt, Nisse Sjöström, Mikael Romild, Nils Sjöström, Else-Marie Törnberg,
Monica Wennblom, Sonny Wåhlstedt m.fl.)
Ett femtontal personer från Västra Götaland deltog i Västsvenska Nätverkets regionala möte
091113. Deltagarna delgav varandra sina intryck av konferensdagarna i Lund, som man
genomgående tyckte var mycket intressanta. I västsvenska nätverket informerade man sedan
varandra om vad som pågår på respektive orter. I Ulricehamn pågår exempelvis ett långsiktigt
suicidpreventivt arbete där man bl.a. som första svenska kommun har låtit 24 lärare gå kursen
VIVAT (=suicidförebyggande utbildning). Fördelar med metoden som framhölls var bland
annat att den manual som tillhandahålls ger trygghet kring hur man kan fråga en person som
berättar om självmordstankar samt hur man gör en riskbedömning. Ett samarbete har påbörjats i dessa frågor med en gymnasieskola i Kristiansand. Ett problem med metoden är att den
är kostsam. En arbetsgrupp i kommunen arbetar tvärsektoriellt för att skapa en handlingsplan.
Andra informerade om insatser kring Psykisk Livräddning som planeras i Halland och Falköping, liksom aktiviteter kring suicidprevention inom hemtjänst och äldrevård i Mariestad.
Behovet av långsiktighet i arbetet betonades av en folkhälsoplanerare från Göteborg där man i
flera år försökt lyfta fram psykisk hälsa i primärvården. Varje vårdcentral ska ha en psykolog.
Man har en samtalsakut och ett samarbete mellan försäkringskassan och stadsdelarna. Man
ser också till att inkludera suicidpreventiva frågor i de månatliga nyhetsbreven till primärvården.
En deltagare uttryckte oro över att man planerar att lägga ned den barnpsykiatriska enheten i
Bäckefors, den enda i Dalsland, trots att många barn och ungdomar mår dåligt och behöver
stöd. En annan deltagare rapporterade att man i Svenska kyrkans regi sedan år 2000 har Leva
vidaregrupper för dem som förlorat någon anhörig. Andra beskrev aktiviteter i nätverkets regi
kring Psykisk Livräddning, När himlen är nära m.m. Någon beskrev de svårigheter och utmaningar som uppstått på en skola när två elever tagit sina liv.
Behov och önskemål inför det fortsatta arbetet med suicidprevention uttrycktes av flera deltagare. Flera påtalade en otålighet över att man trots påstötningar inte fått besked från Folkhälsoinstitutet om en utbildning i suicidpreventivt arbete. Den kanadensiska metod som VIVAT
bygger på anses vara för dyr. Flera delta
ansåg det fullt möjligt för Västsvenska Nätverket att göra en sådan utbildning genom en vidareutveckling av materialet Psykisk Livräddning m.m.
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En deltagare tipsade om att regeringen satsar 24 miljoner kronor på en kommande antistigmakampanj. Tre kampanjlän ska utses och en rad olika insatser kan bli aktuella i samarbete
mellan olika föreningar och organisationer.
Idéer kring event och utåtriktade aktiviteter med såväl föreläsningar som artister föreslogs att
genomföras i nätverkets regi för att förmedla kunskap och väcka engagemang bland såväl
unga som vuxna.
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