2006

Rapport nr 1

DEN FEMTE NATIONELLA
NÄTVERKSKONFERENSEN OM
SJÄLVMORDSPREVENTION
UR ETT PRAKTISKT
NÄTVERKSPERSPEKTIV

Att satsa på psykisk hälsa
- förebygga självmord och självmordsförsök

© NASP – 2006, 2007 (uppdatering av namn, e-post, adress)
Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet och
Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av
psykisk ohälsa
NASP
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Tfn: 08-524 870 26
E-post: nasp@ki.se
www.ki.se/suicide • www.folkhälsoguiden.se
Tryckeri: Edita Ljunglöfs
ISBN: 91-974546-2-1
ISSN: 1400-3023
Rapport 2006:1

Att satsa på psykisk hälsa – förebygga självmord och självmordsförsök
Rapportserie från Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning
och prevention av psykisk ohälsa

Den femte nationella nätverkskonferensen
om självmordsprevention ur ett praktiskt
nätverksperspektiv
Jönköping 12-13 oktober 2005

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förord .................................................................................................................... 5
Bakgrund kring nationella nätverkskonferenser om självmordsprevention ............................................................................................................ 8
Välkomna ........................................................................................................... 10
Sjukvårdsdirektör Karl Gustav Bartoll i Jönköpings sjukvårdsområde
Regeringsuppdrag om Nationellt program för suicidprevention ........... 11
Monica Albertsson, enhetschef, Socialstyrelsen, Hälso- och
sjukvårdsavdelningen
Hur ser vi till att det som inte får hända inte händer? .............................. 14
Ing-Marie Wieselgren, huvudsekreterare, Psykiatrisamordningen
Nätverksarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt ............. 21
Danuta Wasserman, professor, NASP
Suicidalitetens språk – ett nytt grepp på suicidprevention ..................... 31
Jan Beskow, professor, Västsvenska regionala nätverket
Förhandling vid hot om suicid ....................................................................... 45
Christer Jansson, Polismyndigheten i Stockholm
Akuta insatser och uppföljning vid plötslig död i familjen .................... 53
Lars Widén, kurator och Ken Chesterson, psykolog,
Barntraumateamet, Norrköping
Information och kontakter vid dödsfall ur rättsmedicinsk synvinkel .. 60
Lotta Nordén Pettersson, Rättsmedicinska avdelningen i Linköping
Samhällskostnader och suicid ....................................................................... 64
Jan Berglöf, NCO, Räddningsverket
Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst
vid hot om suicid – Ett exempel från Jönköpings län ............................... 80
Göran Melin, stf räddningschef vid Räddningstjänsten, Jönköping
Är en snabbare insats av räddningstjänsten lönsam? ............................... 87
Björn Sund, biträdande forskare i nationalekonomi,
Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
Samverkan mellan primärvård och psykiatri i Jönköpings län .............. 91
Maria Mauritz, distriktsläkare vid Råslätts vårdcentral och allmänläkarkonsult
vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Hur mår mamma? De bortglömda barnen. Visning av en animerad
film – ett utbildningsmaterial för anhöriga, vårdpersonal,
vårdgrannar och skola ..................................................................................... 95
Åse-Lill Jakobsen, skötare och Elisabeth Milesson, barnombud,
Psykiatriska kliniken, Eksjö
AKTUELLA AVHANDLINGAR ................................................................... 97
”To leave it All Behind” .................................................................................. 97
Stig Söderberg, överläkare, Psykiatriska kliniken, Umeå
Depression and Suicidal Behavior in Uganda – Utveckling av
suicidprevention i Uganda ........................................................................... 106
Emilio Ovuga, Department of Psychiatry, Makerere University,
Faculty of Medicine, Kampala, Uganda
Understanding suicidality: Suicide risk, sex differences and views
of suicide attempters ...................................................................................... 109
Katarina Skogman, MD, PhD, Avdelningen för psykiatri,
Institutionen för kliniska vetenskaper
En ny mötesplats för självmordsprevention – implikationer för
mödra- och barnavården – Perinatal and familial risk factors of
youth suicidal behaviour .............................................................................. 117
Ellenor Mittendorfer Rutz, MD, PhD, NASP
Konferensdeltagare ........................................................................................ 120

FÖRORD
Under de två år som gått sedan förra nätverkskonferensen i Stockholm den 10-11 september 2003 har ett flertal motioner lämnats in
av samtliga riksdagspartier, motioner som handlar om åtgärder för
att förhindra att människor tar sina liv. Ett enigt socialutskott förde
därför fram att ett nytt nationellt program för att förhindra självmord skall tas fram. Socialutskottet skriver i sitt beslutsunderlag
att självmord kan vara den yttersta konsekvensen av psykisk
ohälsa. Utskottet konstaterar att olika insatser gjorts i samhället,
men anser också att fler åtgärder behövs för att förhindra självmord. Det är därför glädjande att riksdagen överlämnat detta
dokument till Folkhälso- och socialtjänsteminister Morgan
Johansson som tagit initiativ till att ett nytt nationellt program för
självmordsprevention tas fram, ett arbete som sedan skall redovisas för riksdagen. Uppdraget lämnades i juli 2005 till såväl Socialstyrelsen som Folkhälsoinstitutet. Båda myndigheterna har något
olika fokus i sina uppdrag. Socialstyrelsens uppdrag är mer inriktat mot att hitta individfokuserade strategier i hälso- och sjukvården för självmordsprevention medan Folkhälsoinstitutet skall ha
mer befolkningsinriktat fokus genom att rikta sig mot alla myndigheter samt kommuner som är berörda av problematiken. I uppdraget framhölls att det i samråd med Institutet för Psykosocial Medicin (IPM) är särskilt viktigt att den kunskap och kompetens och
långa erfarenhet inom området som NASP besitter tas tillvara. Det
första nationella programmet för självmordsprevention skrevs
1995. I det arbetet medverkade Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet med NASP som sekretariat. Hela dokumentet ”Stöd i
självmordskriser – Nationellt program för utveckling av självmordsprevention” kan laddas ned från www.ki.se/suicide och
www.fhi.se. Den 22 september 2005 avslutades arbetet i samrådsgruppen kring det föregående nationella programmet för självmordsprevention med anledning av regeringens uppdrag till ett
nytt självmordspreventivt program.
Då det första nationella självmordspreventiva programmet blev
färdigt 1995 har NASP tagit initiativ till att bilda sex nationella
regionala nätverk och att starta nationella självmordspreventiva
konferenser. Den första nationella nätverkskonferensen ägde rum
den 4-5 december 1997 i Stockholm. Många deltagare vid den
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konferensen kunde med styrka konstatera att självmord går att
förebygga men att det behövs såväl ekonomiska som personella
resurser för att arbeta med förebyggande åtgärder. För att främja
lokalt arbete genomförs nätverkskonferenser på olika platser i
Sverige vartannat år. Mellan dessa konferenser sker livliga
informationsutbyten och kunskapsutbyten såväl nationellt som
internationellt. E-brev skickas regelbundet från NASP till alla
medlemmar i nätverken. Den andra konferensen genomfördes i
Umeå 23-24 september 1999, vilken återspeglade mångfalden och
den höga aktivitetsgraden i dessa ansträngningar.
Med tanke på barn och ungdomars utsatta situation och den ökade
graden av psykisk ohälsa i den gruppen blev fokus – vid den tredje
nationella konferensen i Uppsala, år 2001 – på barn och ungdomar.
Samma år fattade riksdagen ett enhälligt beslut att det av WHO
utarbetade stödmaterial för att förebygga självmord i skolan skulle
omsättas till svenska förhållanden. NASP fick det uppdraget och
nu finns detta stödmaterial såväl i pappersupplaga som i webbaserad version på NASP hemsida, www.ki.se/suicide.
Den fjärde konferensen genomfördes 10-11 september 2003 för
andra gången i Stockholm i anslutning till den XXII Världskongressen om självmordsprevention, International Association
for Suicide Prevention (IASP). Fortfarande var självmordstalen
oroande höga även om de hade minskat bland den vuxna befolkningen. För ungdom kunde man inte se samma minskning vilket
föranledde att fokus på den 5:e nationella konferensen i Jönköping
blev – självmordsprevention ur ett praktiskt nätverksperspektiv.
Årets konferens 2005 har genomförts i Jönköping på Länssjukhuset
Ryhov. Temat för konferensen var – hur skall man tillvarata goda
krafter, institutionella såväl som frivilliga, inom de regionala
nätverken? Många av bidragen har handlat om självmordsprevention ur ett praktiskt nätverksperspektiv med exempel ur
nätverksarbetet. Stor omsorg hade lagts ned från den lokala
planeringsgruppen i Jönköping (Sydöstra regionala nätverket) med
Annika Pettersson som huvudansvarig och med benägen hjälp av
Margit Ferm ordförande i SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) och Urban Pettersson från Landstinget i Östergötland.
Det har resulterat i mycket varierande och intressanta bidrag som
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alla kan ta del av i denna rapport. Utbildning och forskning vidgar
ständigt kompetensen för självmordsprevention i landet. Vi måste
fortsätta att tro på att självmordsprevention är lönande.
Danuta Wasserman
Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet
Chef för NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum
för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)

Föreliggande rapport från den femte nationella nätverkskonferensen i
Jönköping har sammanställts av professor Britta Alin Åkerman vid NASP
samt knuten till KI, Institutionen för folkhälsovetenskap. Rapporten har
granskats av professor Danuta Wasserman samt färdigställts av
Laila Lindahl vid NASP.
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Bakgrund kring nationella nätverkskonferenser om
självmordsprevention
Den första nationella nätverkskonferensen ägde rum den 4-5
december, 1997 vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. 240 deltagare från hela landet deltog i konferensen och många fler hade
velat komma men kunde inte delta på grund av platsbrist. Konferensens syfte var att få till stånd ett möte mellan forskare och
praktiker och därmed förmedla senaste nytt med inriktning mot
självmordsprevention. Ytterligare ett syfte var att initiera såväl
forskning som förmedlande av praktiska erfarenheter kring
självmordsprevention lokalt i hela Sverige. Under konferensen
fastställdes att självmordsprevention måste vara en viktig del av
folkhälsoarbetet och att rädslor och tabun kring arbetet måste
beivras för att kunna nå framgång i preventionsarbetet. Vid den
första konferensen beslöts att NASP tillsammans med de olika
regionerna i landet vartannat år skall anordna nätverkskonferenser. Under denna första konferens bildades sex olika regionala
nätverk, som också sammanträdde under dessa två dagar. Samtidigt beslöts att dokumentation skulle göras vid varje konferens
som skulle tryckas i NASP:s rapportserie ”Att satsa på psykisk
hälsa – förebygga självmord och självmordsförsök.” Ansvariga för
varje nätverk bestämdes också som i januari 2006 innefattar följande personer. Vissa förändringar har skett under åren.
Sex nationella nätverk och ansvariga inom dessa nätverk

• Norra regionen
Ansvariga: Professor Lars Jacobsson
E-post: lars.jacobsson@psychiat.uu.se
Med dr Ellinor Salander Renberg
E-post: ellinor.salander.renberg.us@vll.se
• Uppsala-Örebroregionen
Ansvariga: Professor Anne-Lis von Knorring
E-post: anne-liis.von_knorring@bupinst.uu.se
Professor Wolfgang Rutz
E-post: wolfgang.rutz@akademiska.se
Britt Lindberg
E-post: Britt.lindberg@liv.se
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• Stockholm-Gotlandregionen
Ansvariga: Professor Danuta Wasserman
E-post: danuta.wasserman@ki.se
Louise Nilunger
E-post: louise.nilunger@ki.se
Docent Rigmor Stain, SPES
E-post: rigmorstain@bredband.net
Gunilla Zetterlund, SPES
E-post: g.zetterlund@telia.com
• Västsvenska regionen
Ansvariga: Professor Jan Bekow
E-post: jan.beskow@cognitivterapi.se
Ingvor Blom, SPES
E-post: ingvorblom@hotmail.com
• Sydöstra regionen
Ansvariga: Överläkare Gunilla Jarkman-Björn
E-post: gunilla.jarkman.bjorn@lio.se
Margit Ferm, SPES
E-post: margit.ferm@fermland.se
• Södra regionen
Ansvariga: Professor Lil Träskman Bendz
E-post: lil.traskman-bendz@psykiatr.lu.se
Chefsöverläkare Ingegerd Jonasson
E-post: ingegerd.jonasson@ltblekinge.se
Psykiatriker Susanne Ringskog Vagnhammar
E-post: susanne.ringskog@swipnet.se
Vårdutvecklare Annika Petersson
E-post: annika.petersson@ryhov.ltjkpg.se
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VÄLKOMNA
Sjukvårdsdirektör Karl Gustav Bartoll i Jönköpings sjukvårdsområde

Jag vill önska alla välkomna till den 5:e självmordpreventiva
konferensen inom nätverket och vill också passa på att hälsa er
välkomna till det vackra Jönköping.
Det är en mycket viktig konferens eftersom den handlar om att
rädda liv och minska lidandet. Det som inte får hända skall inte
heller behöva hända. Här är samlat en stor grupp professionella
personer för att diskutera dessa allvarliga frågor och för att få
igång en diskussion inom området. Kunskap, engagemang och
förändringsvilja är det som inom sjukvården förs fram som de
viktigaste delarna som behövs för framtiden och samtidigt se till
att göra en uppföljning kring det som görs inom sjukvården, vilket
är ett arbetssätt som vi försöker införa.
Jag som lekman kan reflektera över att 1 500 människor dör i suicid
varje år. En tredjedel av det antalet dör i trafiken, vilket man pratar
mest om. Det är en intressant del att fundera över: hur förändrar vi
det perspektivet? Här finns mycket att göra. Jag kan också konstatera att vi har en omfattande verksamhet inom sjukvården, men
denna fråga är ju inte primärt ett sjukvårdsproblem utan ett samhällsproblem. Självklart finns kompetens inom hälso- och sjukvården som behövs i det här arbetet. Här finns många problemställningar som behöver diskuteras och kunskaper som behöver spridas. Det är ytterst väsentligt att träffas på det här sättet och utbyta
nya idéer och tankar och bygga bryggor mellan de olika delarna
alltifrån sjukvården, patientföreningar och andra intresseorganisationer som räddningstjänst m.m. Det är min förhoppning att dessa
två dagar blir dagar som kommer att finnas kvar i minnet minst till
nästa konferens och att kunskapen skall berikas. Jag hoppas att det
som kommer fram under konferensen skall komma departementet
till kännedom och då har vi nått vårt avsedda budskap.
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Regeringsuppdrag om Nationellt program för
suicidprevention
Monica Albertsson, enhetschef, Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
E-post: monica.albertsson@socialstyrelsen.se

Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen finns en enhet vars uppgift
är att arbeta med uppföljning och utvärdering. Arbetet har oftast
sin grund i uppdrag från regeringen. Uppdragen ges ofta i samband med det årliga regleringsbrevet till myndigheterna, men
ibland händer det att extra uppdrag ges under året. Detta hände
under sommaren, när Morgan Johansson tog initiativet till ett
uppdrag om Nationellt program för suicidprevention. Beslut om
detta uppdrag tog regeringen i juli 2005. Med tanke på våra övriga
uppdrag har vi meddelat Socialdepartementet att vi inte har möjlighet att arbeta med det förrän vid årsskiftet. Detta bidrog till att
vi i stort sett fick hela nästa år på oss för att fullfölja uppdraget.
Uppdrag har lämnats till både Socialstyrelsen och Statens
Folkhälsoinstitut. Socialstyrelsens uppdrag är att utarbeta förslag
till strategier och åtgärder för ett Nationellt program för
självmordsprevention. Målgrupper är huvudmännen för hälsooch sjukvård, huvudmännen för socialtjänst och sedan nämner
regeringen särskilt skolhälsovård. Vi skall också analysera och
bedöma självmordsproblematiken utifrån det aktuella kunskapsläget.
Folkhälsoinstitutets uppdrag handlar om att ta fram befolkningsinriktade, strategier och åtgärder för statliga myndigheterna men
också för landsting och kommuner.
Socialstyrelsens uppdrag har alltså ett individinriktat perspektiv.
Avsikten är att det program vi tillsammans med våra samrådspartners kommer att ta fram skall komma till användning hos bl.a.
kommuner och landsting. Självmordsproblematiken skall kunna
beaktas i den befintliga verksamheten genom att integreras i det
löpande arbetet så att det inte blir en verksamhet för sig. De åtgär-
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der som skall göras skall rymmas inom befintliga ekonomiska
ramar. Ryms de inte inom dessa ramar måste vi komma med
förslag på hur finansieringen skall lösas. Det är också viktigt att
såväl Socialstyrelsen som Statens Folkhälsoinstitut samråder med
andra som är berörda av detta uppdrag. Här är det tydligt angivet
att Socialstyrelsen först och främst skall samråda med
Folkhälsoinstitutet och Institutet för psykosocial medicin (IPM),
och det finns särskilt angivet att samråd måste ske med NASP.
Dessutom skall samråd ske med Kommittén för ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska
hälsan, med Sveriges kommuner och landsting, skolhälsovården/
elevhälsan och därmed också med Myndigheten för skolutveckling. På motsvarande sätt är det angivet vilka instanser som
Folkhälsoinstitutet skall samråda med. Deras ”samrådsbas” är
vidare än Socialstyrelsens. I huvudsak är det samma samrådspartners, men för Folkhälsoinstitutets del tillkommer också Statens
Räddningsverk samt övriga statliga myndigheter, som kan vara
berörda. En sådan myndighet kan t.ex. vara Ungdomsstyrelsen.
Det finns även tydligt angivet i uppdraget både till Socialstyrelsen
och till Folkhälsoinstitutet att myndigheterna skall samordna sina
insatser. Det är inte meningen att dessa två uppdrag skall mynna
ut i två olika nationella program. Resultatet av arbetet måste bilda
någon form av helhet. Om detta innebär att de båda myndigheterna presenterar ett gemensamt underlag till nationellt program
eller varsitt underlag är för tidigt att säga idag. Men vi kommer att
se till att det blir en helhet och inte två underlag som sinsemellan
är motverkande. Båda myndigheterna har ett ansvar för att samverkan och samordning sker. Uppdragen skall rapporteras senast
den 15 december 2006.
Anders Hedberg, som är en av medarbetarna på Socialstyrelsen,
kommer att arbeta med uppdraget. Den som har tankar kring detta
arbete bör lämpligen kontakta honom. Det finns ett program som
antogs 1995 och som Folkhälsoinstitutet, Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention (NASP) och Socialstyrelsen har
samarbetat kring. Det finns anledning att även ta del av det programmet och undersöka vad som har varit bra och vad som kan
behöva utvecklas utifrån dagens situation.
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Socialstyrelsen har också flera andra uppgifter som rör psykiatri
och psykisk ohälsa. Vi skall bland annat följa upp fortsättningen av
den Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och
sjukvården och de fyra miljarder som landsting och kommuner har
fått för år 2005 enligt riksdagens beslut om budgetpropositionen.
En del av denna handlingsplan rör primärvård och en del rör den
psykiska ohälsan. Här kan det vara viktigt att hitta anknytningspunkter mellan detta uppdrag och uppdraget om
suicidprevention.
Det pågår också ett arbete med att ta fram medicinska riktlinjer för
ångest och depression liksom ett arbete med att bygga upp
kvalitetsregister inom den psykiatriska vården. Dessutom pågår
det också arbeten som har anknytning till psykiatrisamordnarens
uppdrag som kan komma att ha betydelse för arbetet i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention.
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Hur ser vi till att det som inte får hända inte händer?
Ing-Marie Wieselgren, huvudsekreterare, Psykiatrisamordningen
E-post: ing-marie.wieselgren@social.ministry.se

Man möter ofta människor ute på fältet med en viss uppgivenhet
och att inte orka med de uppgifter de har. Samtidigt som man
möter en mängd entusiastiska människor som tar mycket av sin
arbetstid men också en stor bit av sitt liv för att försöka förändra
viktiga frågor i samhället. Det är egentligen inte så att ingen orkar
och ingen bryr sig, eftersom många människor verkligen gör
otroliga insatser. Anders Milton, som är nationell psykiatrisamordnare, antagen 2003, skall vara färdig med vårt uppdrag i
oktober år 2006. I kansliet finns jag som är psykiater och har arbetat 20 år i Uppsala innan detta uppdrag. Då hade jag ansvar för
psykosvården men har försökt att hålla mig ajour inom andra
områden också. Under de två åren som jag varit inkopplad på
psykiatrisamordningen har jag också fått ta del av mycket mer av
psykiatrin som jag tidigare inte hade sett. Från början hade jag sagt
att jag absolut inte skulle bli psykiater. Jag tror att jag har haft, som
många andra, fördomar om psykiatrin. Min pappa, som bara hade
gått sex år i folkskola, visste att psykiater blev bara den som inte
dög till att bli riktig doktor, och sådan ville man ju inte bli. Men på
vägen under utbildningen kom jag i kontakt med psykiatrin och
fann att det var ett mycket viktigt område. Det finns egentligen
inget arbete som man kommer så nära människor och nära samhällsfrågor som inom psykiatrin. En ytterligare person inom
kansliet är socionom och har arbetat mycket med samverkansfrågor tidigare och en person som är statsvetare och kan allt om
hur samhället borde fungera. Vi har också till kansliet knutet en
jurist. Därutöver har vi en assistent som alltid går att nås och som
kan förmedla samtalet till någon av oss andra. Vi har också knutit
till oss ytterligare personer i samband med att vi har fått särskilda
psykiatripengar.
Vi har valt i vårt arbete att inte fokusera på samhällsskyddet utan
direkt på människor, eftersom vi tycker att det är viktigaste att
försöka göra det bra för de personer som behöver hjälp och om-
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sorg. Vi menar att om den hjälpen blir bra blir det även bra för
samhället.
Uppdraget är att vi skall se över frågor som rör arbetsformer,
samverkan, resurser, personal och kompetens inom vård, social
omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Det finns inga åldersgränser. Från början ingick inte
barn men en relativt stor andel av dem som får någon form av
psykisk sjukdom har haft problem ända sedan de var små barn.
Många av de allvarliga sjukdomarna som kanske inte märkts när
barnen var små visar sig ändå någon gång under tonåren. Därför
är det omöjligt att sätta enkla åldersgränser. Vår uppgift är att vid
behov ge förslag till författningsändringar och förtydligande av
gällande regelverk. Tillsammans med kommuner, landsting och
berörda statliga myndigheter skall vi formulera strategier för
kvalitetsutveckling för att samordna och stärka utvecklingsarbetet.
I uppdraget ingår också att föra en bred dialog med omgivningen.
Det är lätt att känna stora svårigheter att klara av allt detta. Men i
uppdraget står att psykiatrisamordningen skall skapa förutsättningar för samtliga berörda aktörer för att utveckla vård och omsorg av människor med psykiska sjukdomar. Det är m.a.o. inte vi
som skall göra det konkreta arbetet utan det är alla som kommer i
kontakt med denna persongrupp.
Målsättningen för vården skall vara en bra livssituation för denna
grupp människor. I vårt uppdrag skall vi ha en viss fokusering på
dem med det svåraste tillståndet. Andra instanser skall arbeta mer
med förebyggande insatser.
Det behövs politiska beslut; det behövs tydliga signaler från samhället för att verkligen lyfta fram detta område. Det handlar också
om ett långsiktigt arbete. Psykiatrisamordningen kommer att
finnas under ett par år för att ”röra om” på lite olika ställen. Vi
kommer att huvudsakligen fokusera på vilka nationella strategier
vi skall arbeta fram för att driva dessa områden. Hur kan vi stödja
de funktioner som finns idag som fungerar bra? Det gäller inte
bara landstingen utan lika mycket kommunerna. Det gäller även
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården för att
få med alla olika områden.
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Resurser till psykiatri
År

Netto
psykvård

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

10,8 miljarder
11,5
9,6
10,1
12,1
12,3
13,5
14,1
14,6

Andel av totala
sjukvårdskostnaden
12,8 %
13,1 %
10,3 %
10,2 %
11,4 %
10,6 %
10,7 %
10,5 %
10,5 %

Slutenvård 7,6 miljarder, öppenvård 5,9 miljarder gäller år 2002.
Många personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder har en låg delaktighet i samhället. De känner sig utanför när
det gäller boendet, arbete/daglig sysselsättning, fritid, vänner och
sociala relationer. Denna grupp har den sämsta ekonomin i samhället. Hit hör också självkänslan som är mycket dålig i denna
grupp. Man känner sig inte hemma eller välkommen någonstans.
Det finns en myt om att människor med psykiska sjukdomar skulle
vara speciellt farliga, vilket har medfört att ännu fler känner sig
utpekade och oroliga för att
det inte finns någon plats för
dem i samhället. Inom många
områden är det allt färre som
kommer ut på den öppna
arbetsmarknaden. Det finns
en trend som visar att det
hela tiden blir allt svårare för
människor med psykiska
sjukdomar. Vi har svår arbetslöshet och vi har också en
mängd friska människor som inte får arbete och det blir därför
ännu svårare för dem med ett funktionshinder. Hur ser vi till att
alla människor blir delaktiga i samhället? Idag är det några få som
har arbete och nästan sliter ihjäl sig, medan det finns en stor grupp
människor som överhuvudtaget inte får vara med på arbetsmarknaden. Det finns en studie där man har frågat sjukvårdspersonal
vad de tyckte var viktigaste i sitt arbete. Sjukvårdspersonalen
svarade:
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• kontinuitet i vården,
• psykoterapi,
• att träffa samma person vid sjukhusbesök.
När patienterna tillfrågades vad som är viktigast för dem blev
svaren:
• arbete,
• bostad och
• vänner.
Vad är egentligen viktigaste för oss i livet – jo livet själv. Vi kan
inte se hälso- och sjukvården och sociala omsorgsvården isolerade
från varandra utan verksamheter som måste gripa in i varandra
och ge människor möjligheter att arbeta.
Det finns också ett ökat behov av ökad tillgänglighet till psykiatrisk vård. Det finns inte tydliga siffror, men däremot visar rapporter från alla håll, inte minst från brukar- och anhörigorganisationer,
hur svårt det är att få hjälp. Detta gäller även elevhälsovården. Det
finns på många platser mycket dåligt utbyggd elevhälsovård. Till
primärvården är det långa köer. På många vårdställen saknas såväl
kuratorer som psykologer. Specialistpsykiatrin är alldeles för dåligt
utvecklad. Tillgänglighet i såväl öppenvård som slutenvård är för
dålig. Det finns siffror på den vård som bedrivs men däremot inga
uppgifter på hur många som inte får den hjälp de behöver. Alltför
många har blivit utskrivna för tidigt för att det inte funnits möjlighet att hjälpa; andra har fått vänta alldeles för länge. Många hamnar i det läget att de tar sitt liv eller försöker för att de inte fått den
nödvändiga hjälpen i tid. Det finns många utmaningar; det finns
mycket att förbättra.
Vi har satt upp en del mål för verksamheten som kan vara en
utgångspunkt att fundera kring under dessa dagar. Målsättningarna i de gemensamma målen skall kännetecknas av en ökad
ambitionsnivå och leda till en ökad status för såväl kunskapsområdet som användarna och utförarna.
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1. Människor med allvarlig psykisk sjukdom och/eller psykiska
funktionshinder skall ha samma rätt till vård och omsorg som
människor med motsvarande kroppsliga besvär. Några utökade
resurser kommer inte att ges varför det är viktigt att lära sig att
prioritera på rätt sätt och även effektuera. Vilka personer måste
vi hjälpa först men också vilka arbetsuppgifter är de viktigaste?
De med störst behov måste få hjälpen först. I andra lägen är det
ju alltid så att de med livshotande tillstånd får hjälp först och
temat här är att förebygga livshotande tillstånd. Det innebär att
självmordsprevention måste stå högt upp på listan. Vi måste
lära oss att hitta de människor som har akut behov och som
måste få hjälp NU, inte sedan. Vad är det som gör att psykiatrin
inte prioriteras? Vad är det som gör att inte de svårast sjuka
prioriteras? Det verkar så att de med psykisk störning och missbruk oftast faller mellan stolarna. Det tycks handla om
människovärde. Den gruppen människor har fortfarande inte
samma värde som andra. På något sätt måste vi komma ifrån
begreppen Vi och DOM till VI. Tyvärr är det betydligt lättare att
säga ”när jag får en hjärtinfarkt” än att säga ”när jag får en
psykos eller depression.” Alla bär vi säkert på många fördomar.
2. Metoderna som används för vård och stöd skall vara kunskapsbaserade och fortlöpande utvärderas. Vad som kanske inte alltid
är lätt att vara överens om är att bestämma vad som är
kunskapsbaserat. Det största problemet är nog att vi inte använder den kunskap som finns. Ofta är det så att det vårdprogram
som finns alltför sällan används. Men det är också svårt att
förändra sina arbetssätt, vilket kan vara ett hinder att den beprövade kunskapen inte används. Kanske man kan pröva nya
behandlingsmetoder men oftast pågår det endast under kort tid
p.g.a. förhållanden som inträffar. Då återgår vi till det gamla
som är känt, som alltid använts. Det nyaste som inlärts är oftast
det som lättast ramlar bort. Det är kanske inte så svårt att ta till
sig nya metoder, men det är oftast svårt att lägga gamla metoder
åt sidan, som kanske inte är lika bra längre. Varför är det så
smärtsamt just inom psykiatrin att göra sig av med gamla behandlingsmetoder? Varför kan vi inte tänka att vi gjorde det
bästa som vi kunde då, men nu kan vi ännu bättre med nya
metoder och även hitta en glädje i att få nya verktyg och nya
kunskaper? Det finns mycket kompetensbaserat material och
kunskap både i Sverige inom området med NASP:s erfarenheter
men även internationell kunskap. Det finns mycket bra kunskap
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inom området som inte används i praktiken. Självklart behövs
också mer forskning och utvärderingar på olika sätt. Vi måste bli
mycket bättre på att implementera.
3. De lagar som finns skall användas och tillämpas på ett sådant
sätt att även personer med psykiska funktionshinder, med
svårigheter som innebär att de har svårt att bevaka sitt hjälpbehov, får de insatser de har behov av och rätt till. Det är viktigt
att anpassa den vård till dem som verkligen behöver denna vård
och inte vad som är bekvämt ur personalsynpunkt, nämligen
anpassning till de som ytterst berörs. Det gäller att anpassa
vården speciellt till de personer som är i risk att göra ett självmordsförsök. De skall bemötas i hur organisationen skall vara
utformad: hur hjälpen skall se ut, hur uppsökande insatser skall
se ut så att dessa personer får det som de har rätt till.
4. Sekretesslagen skall fungera lika för alla. Myndighetsgränser
eller regelverk får inte förhindra att personer med psykiska
funktionshinder får den vård och stöd de behöver. Det är viktigt
att använda den på rätt sätt och inte om en anhörig ringer direkt
uttrycka: tyvärr jag kan inte säga något för vi har sekretess.
Många boendevärdar säger att de inte ens får ge information om
den funktionshindrade eftersom de möts av beskedet att
sekretesslagen måste följas. Det är viktigt att veta att man alltid
kan ta emot information. Däremot finns inte rätten att lämna
tillbaka någon information om den psykisk störda som den
personen inte har gett tillåtelse till. Det här är en form av
systemfel och skall inte falla på den enskilde medarbetaren.
Tyvärr händer det också ofta att psykiatrin inte tar emot personer med missbruk utan dessa skickas vidare till missbruksenheten trots att den primära svårigheten är en psykisk störning.
På missbruksenheten kan man säga att: nej, tyvärr kan vi inte
arbeta med den här personen för han är så djupt deprimerad,
och det har vi inte resurser och kunskaper kring.
5. Planering och beslut på såväl organisations- som individnivå
skall präglas av ett långsiktigt och samhällsekonomiskt effektivt
helhetstänkande. Det är verkligen ett stort behov av mer långsiktigt tänkande dels inom missbruksvården men också hela
psykiatrivården. Det skall inte vara kortsiktiga projekt utan
mycket mer strategiskt långsiktigt tänkande. Detta är emellertid
mycket svårt idag eftersom vi har en tydlig ekonomistyrning
som ofta är uppdelad i olika rutor. Då är det viktigt att tänka vad
som är både billigast och bäst. Det som är mest skrämmande är
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att trots att siffrorna kring självmord totalt har minskat sker en
ökning hos unga. Då måste vi få ihop ett helhetstänkande mellan elevhälsovård, socialtjänst och specialistpsykiatri. Här måste
alla hjälpas åt. Det viktigaste är att hitta lösningar för ungdomar
som mår så dåligt att de tar livet av sig. Ett sätt i det kommande
arbetet är att få en gemensam grundsyn. Kanske vi måste hitta
ett gemensamt språk. Gemensamma utbildningar kan vara ett
led i att förbättra samarbetsmöjligheterna. I grundutbildningarna måste också psykiatrikunskap finnas med. Kunskap om
hur man förebygger självmord måste finnas med i alla utbildningar som syftar till vård av människor.

Nollvision för personer kända av psykiatrin.
Ingen människa med psykisk sjukdom skall skada sig själv
eller annan p.g.a. att han/hon tappats bort i vården eller
inte fått de insatser han/hon borde.
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Nätverksarbete lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska
Institutet, chef för NASP
E-post: danuta.wasserman@ki.se

Det är mycket glädjande att inleda och konstatera att frågor kring
den stora satsningen på självmordsprevention nu ligger högt på
agendan. Suicidaliteten och den psykiska ohälsan skär genom
många olika sektorer och att såväl Socialstyrelsen som Statens
Folkhälsoinstitut har fått Regeringens uppdrag att lägga fram ett
nationellt handlingsprogram. Det är viktigt för att belysa frågorna
utifrån olika perspektiv. Vi behöver även involvera många fler
myndigheter i slutfasen av detta arbete.
I preventivt arbete är det viktigt att dels tala om evidensbaserade
metoder dels om beprövad erfarenhet. Det finns många evidensbaserade metoder som dessvärre inte används i sjukvården. NASP
har relativt lång erfarenhet av att genom olika utbildningar förmedla omsättning av forskningsresultat i praktiskt preventivt
arbete.
Till exempel är det känt att den bästa behandlingen för suicidala
och deprimerade personer är en kombination av både farmakologisk och psykologisk behandling. Denna typ av kombinationsbehandling får endast en liten del av de behövande personerna
bl.a. på grund av bristande resurser och kompetens. För att åstadkomma hållbara resultat är det viktigt att resurser tillförs det
självmordspreventiva arbetet. Om resurser inte finns bör de omfördelas så att de gagnar preventivt arbete.

Sex regionala nätverk i Sverige
Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) har tillkommit på
riksdagens initiativ som en enhet inom IPM som är integrerat med
ett centrum vid Stockholms läns landsting (SLL). Samarbete mellan
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Staten och SLL som bedrivs av NASP regleras genom avtal sedan
1995.
NASP:s uppgifter är:
• att varaktigt minska antalet självmord och självmordsförsök,
• att därutöver så långt som möjligt undanröja omständigheter
som kan leda till att barn och unga tar sitt liv,
• att tidigt upptäcka och försöka bryta stigande trender av självmord och självmordsförsök i utsatta grupper,
• att öka den allmänna kunskapsnivån om självmord, så att
mänsklig gemenskap och samhälleliga åtgärder blir ett stöd för
människor med självmordstankar och för människor med upplevelser av närståendes självmord och självmordsförsök.
1995 har Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsoinstitutet och
NASP som sekretariat skrivit ett nationellt program för utveckling
av självmordsprevention i Sverige ”Stöd i självmordskriser.” För
att implementera det nationella programmet har NASP 1997 initierat samarbete mellan sex regionala nätverk. Vartannat år träffas
nätverken för att samla de erfarenheter av självmordspreventivt
arbete som finns i Sverige. Detta arbete startades med en nationell
nätverkskonferens i Stockholm 1997 ”Förmedla senaste nytt om
självmordsprevention till forskare och praktiker,” 1999 ”Självmordsprevention lönar sig,” 2001 ”Barn och ungdomar,” 2003 ”Ett
självmordsfritt Sverige” och 2005 ”Hur skall man tillvarata goda
krafter, institutionella såväl som frivilliga, inom de regionala
nätverken?” I de regionala nätverken finns medlemmar som representerar både hälso- och sjukvård liksom kommunal verksamhet
t.ex. skolan. I vissa nätverk ingår representanter från skola och
kyrkan och från SPES som är den enda frivilliga organisationen
som arbetar mycket aktivt i nätverken. Från varje konferens producerar NASP en skriftlig rapport. Alla rapporter kan laddas ned från
vår hemsida. Under tidigare konferenser har det alltid varit med
representanter både från Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet
men även vid vissa konferenser har politiker deltagit såväl regionalt som från Sveriges riksdag. Allt detta arbete har gjort att riksdagen har aktualiserat frågorna och fört fram att även andra myndigheter som Räddningsverket, Migrationsverket, Myndigheten
för skolutveckling m.fl. måste arbeta med dessa frågor eftersom
suicidaliteten förekommer inom alla sektorer.
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Vid NASP har också utgivits ett nyhetsbrev sedan flera år tillbaka
vilket numera ersatts av ett e-brev från NASP, som skickas till alla
som finns på en mejl-lista över medlemmar i de sex regionala
självmordspreventiva nätverken, med syfte att ge aktuell information till de sex regionala nätverken. Detta nyhetsbrev skickas
ungefär sex gånger per år. I nyhetsbreven beskrivs goda exempel
på självmordsförebyggande arbete. Fördelen med dessa e-brev har
blivit att de regionala nätverken ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information regelbundet och systematiskt.

Europeiska nätverk
WHO-kontoret i Köpenhamn har stimulerat till ett WHO-nätverk
som startade 1989 (Monitoring Suicidal Behaviour in Europe –
Monsueprojektet) som under många år endast fungerat som
forskningsnätverk. Men så småningom upptäcktes att det inte
räcker med att forska och samla data kring riskfaktorer utan att det
krävs en annan form av aktivitet. Det europeiska nätverket har
omvandlats för tre till fyra år sedan till ett preventivt nätverk där
både forskning och prevention ingår. Nu har medel från EU tilldelats för att fortsätta med projekt under 2006 till 2008 för arbete i 17
länder inom EU. När det gäller forskningsdelen ingår många fler
länder, men det är endast 17 länder inom EU som får EU:s ekonomiska stöd. Syftet är att följa trender med särskild fokus på sårbara
grupper samt utveckla och implementera självmordsförebyggande
åtgärder, utvärdera effekten av dessa genom att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Genom dessa kontakter har det
klargjorts att många av de svenska problemen även finns i många
andra europeiska länder.
Jag skulle vilja lyfta fram en del resultat som gäller barn och ungdomar. Resultaten visar att en ökning av självmordsförsök följs av
en ökning av självmord. Detta gäller främst pojkar och män. Sambandet är mindre starkt för flickor och kvinnor. Genom Agnes
Hulténs forskning har visats hur snabbt självmordsförsök upprepas efter att en ungdom kommit till sjukhus efter ett självmordsförsök. Risk för ytterligare självmordsförsök är högst från ungefär en
till sex månader efter det föregående självmordsförsöket. Därefter
faller risken. Det blir därför en viktig kunskap att om en patient
läggs in för självmordsförsök, skall man inte tro att allt är bra efter
en kort behandling. Många unga patienter kan själva säga efter en
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kortare behandlingstid att de inte behöver ha mera hjälp. Det är
emellertid viktigt att ha ett bra uppföljningsprogram så att inte nya
självmordsförsök blir resultatet. En del av Agnes Hulténs arbete
innebar att jämföra olika behandlingsinsatser i olika länder. Någon
enhetlig behandling fanns inte. Ett ytterligare resultat visade att
det fanns klara könsfördomar. Flickor och yngre kvinnor i de
nordiska länderna fick hjälp oavsett om det var svårare eller lättare
självmordsförsök men inte alla pojkar fick den hjälpen. I andra
länder som Schweiz, Tyskland, Italien och Spanien fick alla pojkar
vård men inte flickorna. Det kan också vara i ett och samma land
att det är de lokala traditionerna som avgör vilken vård som ges.

WHO-nätverk för att förebygga psykisk ohälsa i Europa
I Helsingfors, januari 2005, träffades 52 hälsovårdsministrar från
WHO:s europeiska region där samtliga ministrar i dessa länder
godkänt en deklaration i avsikt att förebygga psykisk ohälsa och
självmord.
”I deklarationen tillkännages att psykisk hälsa är en viktig faktor
för människors sociala, hälso- och ekonomiska utveckling. Det bör
därför uppmärksammas som ett angeläget område även inom
andra verksamheter såsom mänskliga rättigheter, socialvård,
utbildning och arbetsmarknad”.
Viktiga mål har satts upp, nämligen att:
1. Öka medvetenheten om betydelsen av psykisk hälsa och välbefinnande.
2. Minska stigma, diskriminering och ojämlikhet och stärka människor med psykisk ohälsa och dess omgivning.
3. Utveckla och implementera effektiva hälsosystem vad gäller
behandling, vård, omsorg och rehabilitering.
4. Åtgärda behovet av kompetent arbetskraft via utbildning och
arbete.
5. Använda patienters och vårdares erfarenhet och kunskap som
en viktig del för planering och utveckling av vård och omsorg.

24

Det finns en broschyr som kan laddas ned från NASP:s hemsida
som beskriver detta (www.ki.se/suicide).

WHO-deklaration om Psykisk Hälsa – åtgärder
Anskaffa och fördela
resurser rättvist

Uppmuntra
samverkan

Analysera
befolkningens psykiska
hälsa och dess behov

Starta rekryterings-,
och utbildningsprogram

Öka medvetenheten
om psykisk hälsa

Psykisk Hälsa
och
Välbefinnande

Starta upp
utbildning/undervisning
Stärka kapaciteten av
läkare, vård och
omsorg

Beakta mentala hälsokonsekvenser i alla
policys
Försvara mänskliga
rättigheter och upprätta
nödvändiga policys

Tillhandahålla effektiv
vård och omsorg

Stödja sårbara grupper

Utveckla metoder
för att minska
riskfaktorer

Efter undertecknande av denna deklaration har WHO utsett fem
ledande centra där Sverige genom NASP har fått en viktig funktion
att leda det europeiska arbetet och hjälpa regeringar att implementera denna deklaration. NASP skall fungera som ett kunskapscentrum för att koordinera arbetet med prevention av psykisk
ohälsa/självmord i Europa. De ledande centra som WHO har
förordnat är:
• The WHO Lead Collaborating Centre för att minska stigma, diskriminering och ojämlikhet. Nationellt program för att förbättra psykisk
hälsa och välbefinnande, NHS Health Scotland, UK.
• The WHO Lead Collaborating Centre för främjandet av psykisk hälsa.
Forsknings- och utvecklingsenhet för social- och hälsovården (STAKES)
tillsammans med Institutet för arbetshygien (FIOH) och Nationella
folkhälsoinstitutet (KTL), Finland.
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• The WHO Lead Collaborating Centre för prevention av psykisk ohälsa
och suicid. Nationellt och Stockholms läns landsting centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Sverige.
• The WHO Lead Collaborating Centre för informationsspridning om
psykisk ohälsa. Trimbos Institutet, Nederländerna.
• The WHO Lead Collaborating Centre för utveckling av vård och
omsorg (tjänster) inom psykisk hälsa. Trieste, Italien.
• The WHO Lead Collaborating Centre för forskning. Institutet för
psykiatri. London, England.

WHO:s nätverk inom fem kontinenter
WHO:s arbete beträffande självmordsprevention på den globala
arenan, påbörjades när Gro Harlem Brundtland blev generaldirektör. Det tog många år innan hon offentliggjorde att hennes son
hade tagit sitt liv. Nu medverkar hon i olika TV-program och har
även skrivit en bok och startat arbetet med prevention av psykisk
ohälsa och självmord. Till en början fanns inom WHO oerhört lite
skrivet om självmordsprevention. Till en början poängterade
endast WHO vikten att ta bort giftiga läkemedel eller medel som
kunde användas för att ta sitt liv. Experter inom WHO-länderna
tillkallades för flera konsultationer. NASP har varit med i detta
arbete hela tiden och har bland annat i samarbete med WHOkontoret i Geneve utvecklat material som kan användas i det
självmordspreventiva arbetet. Dokumenten riktar sig till:
1. Allmänläkare i primärvården:
2.
3.
4.
5.
6.

A resource for general
physicians;
Media:
A resource for media
professionals;
Lärare och annan skolpersonal: A resource for teachers and
other school staff;
Primärvården:
A resource for primary health
care workers;
Personal inom fångvården:
A resource for prison officers;
Överlevandegrupper:
How to start a survivors group.
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Dessa rapporter kan laddas ned från http://www.who.int/
mental_health/resources/suicide/en/. I dessa arbeten har experter från hela världen varit involverade. Stödmaterial för lärare och
annan skolpersonal, hur man skall förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever är anpassat till svenska förhållanden
och kan laddas ned från www.ki.se/suicide.
Gro Harlem Brundtland stimulerade också implementering av
detta stödmaterial och stimulerade till ett aktivt preventivt arbete
på fem kontinenter, eftersom minst 10 miljoner människor försöker
ta sina liv varje år och nästan en million dör till följd av självmord.
Tyvärr är statistiken ofullständig eftersom flera länder i Afrika och
Asien inte rapporterar några data. Det finns dessutom stora mörkertal beträffande självmordsdata.
WHO har startat ett interventionsprojekt inom fem kontinenter.
Åtta länder deltar i projektet. Det är stora skillnader när det gäller
självmordstankar i de olika länderna, men när det gäller självmordsförsök är antalet ganska likartade. När det gäller själva
interventionsstudien har det visats att en stor andel patienter med
självmordsförsök inte får någon behandling efter försöket.
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Figuren nedan visar den procentuella andelen i olika länder som inte har
fått någon form av medicinsk hjälp efter första självmordsförsöket. Den
ljusgröna stapeln är Sverige.

WHO:s interventionsstudie
Den interventionsstudie som har gjorts inom olika länder på fem
kontinenter hade krav på att vara enkel och billig och framför allt
ha möjlighet att genomföras oberoende vilken kunskapsnivå eller
ekonomiska resurser som fanns tillgängliga. Beslut har fattats att
genomföra en randomiserad studie med en kontrollgrupp av
självmordsförsökspatienter som får den behandling som vanligtvis
genomförs. Interventionsgruppen bestod av självmordsförsökspatienter som fick tillägg till den vanliga behandlingen i form av
ett samtal innan utskrivningen från sjukhuset. Under det extra
samtalet har man berättat vad självmordsförsök kan bero på och
vilka riskfaktorer som finns samt vilken behandling som fanns att
tillgå. Det viktiga i dessa möten har varit att ge patienten kunskap
om att inte vara ensam i sin svåra situation. Det handlade om att
ge information om att patientens känslor och kaos kan sättas in i
ett sammanhang. Dessutom följdes dessa patienter regelbundet
från en vecka fram till 18 månader med täta kontakter. I interventionsgruppen ingick 1 117 patienter (speciell samtalshjälp och
uppföljning) och i kontrollgruppen som fick ”treatment är usual”
(vanlig behandling) ingick 1 168 patienter.
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Figuren nedan visar hur många procent av de personer som har ingått i
interventionsgruppen och de som ingick i kontrollgruppen som har avlidit
i självmord efter ett självmordsförsök.
Resultaten var slående genom att i interventionsgruppen som fått
uppföljande kontakter var det få självmord jämfört med kontrollgruppen som fått den vanliga behandlingen. Skillnaderna blev
påtagliga redan efter sex månader, trots att interventionen bestått
enbart av ett samtal och uppföljning. I samtalen ingick även en del
råd kring hur de i framtiden skulle kunna klara av sin livssituation.
Dessa resultat kan i hög grad gagna Sverige genom de uppgifter
som NASP har som en nationell resurs och att resultaten förmedlas
genom de sex regionala nätverken till olika aktörer.
Aktiviteterna utifrån deklarationen för psykisk hälsa koordineras
av WHO:s avdelning för psykisk hälsa i Köpenhamn. År 2005 gav
WHO uppdraget till NASP att samordna forskning, epidemiologisk bevakning och kunskapsutveckling kring psykisk ohälsa och
suicid fram till år 2010, då uppföljning av Helsingforsdeklarationen skall äga rum. NASP har också ett förordnande av WHOkontoret i Geneve att bistå WHO som expertis i det självmordsförebyggande arbetet.
NASP:s internationella ansvarsområden är följande:
• Forskning och utveckling av modeller om förebyggande av
psykisk ohälsa kring stress, depression, ångest och självmord för
ungdomar och unga vuxna.
• Skapa och samordna ett nätverk bestående av varierande institutioner och experter i Europa med kunskap i och erfarenhet av
förebyggande av psykisk ohälsa.
• Initiera utbildning och undervisning, en magisterkurs vid Karolinska Institutet, för nyckelpersoner inom detta område i
Europa.
• Organisera konferenser, möten och seminarier för att presentera
och sprida resultat samt planera fortsatt verksamhet.
• Framställa och sprida artiklar, rapporter och varierande informationsmaterial.
• Kontakta och samarbeta med andra organisationer inom detta
område såsom World Psychiatric Association (WPA), the Association of European Psychiatrists (AEP), the International Asso29

ciation for Child and Adolescent Psychiatry and Allied
Professions (IACAPAP) samt med de andra collaborating
centres.
• NASP tillsätter för närvarande, i samråd med WHO, en internationell rådgivande grupp samt särskilda arbetsgrupper.
• WHO EURO och Europeiska Kommissionen kommer således att
tillsammans utveckla och genomföra en rad aktiviteter med
regeringar i de europeiska länderna för att förbättra den psykiska hälsan för befolkningen i Europa.
• NASP deltar i arbetet med EU:s ”The Green Paper om psykisk
ohälsa.”
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Suicidalitetens språk – ett nytt grepp på suicidprevention
Jan Beskow, professor, Västsvenska nätverket för suicidprevention
E-post: jan.beskow@cognitivterapi.se

”Vi kan inte ensamma bära våra öden men det är oftast så vi lever”.
(Kennet Klemets. Accelerator, Wahlström & Widstrand, 2005).
Budskapet i denna artikel är att suicidalitet, d.v.s. suicidtankar,
suicidförsök och fullbordade suicid, är kommunikation. Suicidalitet är en del av en viktig inre dialog, ett inre språk om livet,
lidandet och meningen. Detta språk kan stegras till förtvivlan och
självdestruktivitet. (Beskow J, Palm Beskow A, Ehnvall A.
Suicidalitetens språk. Studentlitteratur, 2005).
Visionen för suicidprevention inom folkhälsoarbetet är att
alla skall kunna prata om liv, död och existentiella frågor. De
skall också ha grundläggande kunskaper om ångest, depression och suicidalitet samt veta vart man vänder sig om man
inte klarar situationen själv.
En sådan utgångspunkt får bestämda konsekvenser för folkhälsoperspektivet på suicidpreventionen. Suicidprevention börjar alltid i
ett samtal, och vågar man inte stanna kvar i det utan springer åt
var sitt håll blir det ingen suicidprevention. Känslan av att icke
höra till är kärnan i suicidaliteten. Ett förtroendefullt samtal inbjuder till mänsklig gemenskap och bryter därmed utanförskapet.
Inom hälso- och sjukvården blir sådana samtal möjliga först om
kvalitén på vården av suicidala patienter höjs. Den bör ligga på
samma nivå som vården av patienter med misstänkt hjärtinfarkt.
Genomgående används termen suicidalitet som ett samlingsnamn på suicidtankar, suicidförsök och suicid; det som
tidigare kallades suicidalt beteende.
Ensamhet. Suicid har funnits överallt där människor finns. Problemet är egentligen inte suicid utan de höga suicidfrekvenserna. Den
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stora ökningen kom med det moderna samhälle som vi har skapat
åt oss. Då kom också en ökad individualisering, som i sin tur
skapade en särskild form av ensamhet.
Upplevelsen av ensamhet, den personliga sidan av att vara utanför, är svår att beskriva. Det är en vag känsla av tomhet, saknad,
förlust, hot, som kan bli mycket intensiv. Den hänger ihop med
bristande kontakt med sina egna och andras känslor. Det finns
människor som lever nära och kärleksfullt med sin familj men som
ändå tar sitt liv för att de känner sig ensamma. De är ensamma
med ett visst problem i en viss situation som de inte kan tala om.
Suicidalitetens kärna är att känna sig utanför, att inte duga, att inte
få vara med. Känslan hos dem är att det är bättre för dem själva
men också för deras föräldrar och barn att de inte lever. Det är
något de är ensamma om att ta ställning till; de måste relatera till
sin suicidalitet. För att kunna göra det behöver de höra ändamålsenliga ord, som de sedan omvandlar – parafraserar – till sina egna.
Av dessa egna ord skapar de suicidalitetens språk. Detta hjälper
dem att hitta en väg ut ur den återvändsgränd de hamnat i.

NORMALPSYKOLOGI
Framtidens suicidprevention har mycket att lära från tre expanderande kunskapsfält: neurovetenskap, psykologi och språkkunskap.
Neurovetenskap. Var och en av oss har 100 miljarder hjärnceller,
som vardera har i genomsnitt 1 000 förbindelser med andra nervceller. Det är ett system mer komplicerat än Vintergatan. Var och
en av oss är kallad att vara förvaltare av ett unikt sådant system,
vara hjärnförvaltare, eller kanske hellre hjärnutvecklare. Hjärnan är
emellertid mer sårbar än vi tidigare trott. Vi måste vårda den väl.
Men den är också mer reparerbar än vi tidigare trott. Vi måste
utveckla effektiva reparationsmetoder.
Alla hjärnans impulser omvandlas till kommunikation, till inre och
yttre språk. Problemet är den överväldigande mängden detaljer.
Helheten är svår att greppa. Tomas Tranströmmer skrev i dikten
Romanska bågar om några turister på väg ut ur en kyrka: ”och
inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.” Neurofysiologiskt motsvaras detta av att hjärnan är uppbyggd av olika
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lager av nervceller. Psykologiskt motsvaras detta av olika medvetenhetsnivåer. Den personliga utvecklingen går mot allt högre
grad av medvetenhet. De högre nivåerna ger oss möjligheter att
utnyttja vår hjärna på ett bättre sätt. Detta är också nödvändigt för
att vi ska kunna förstå och lösa de stora problemen i vår snabbt
föränderliga värld.
Var och en av oss är kallad att vara förvaltare av detta fantastiska system, vara hjärnförvaltare, eller kanske hellre
hjärnutvecklare.

Kognitions- och emotionspsykologi
Psykiatrer har förstått sambanden mellan depressioner och suicid,
d.v.s. den affektiva sidan av suicidaliteten. Däremot har de förstått
mindre av tankarna och konflikterna bakom suicid. Samspelet
mellan kognitioner, d.v.s. varseblivningar, tankar, idéer och minnen, och emotioner, känslor, är detaljerat, snabbt och intensivt.
Varje emotion har ett budskap. Varje kognition som inte är
inbäddad i en emotion är meningslös.
Kognitiv psykoterapi strävar efter att så effektivt som möjligt
implementera all denna nya kunskap. Den förser oss med verktyg,
som dels främjar medvetenhetsutveckling, dels kan användas vid
nödvändiga reparationer. Englands regering har därför beslutat att
landet skall satsa på massutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) för anställda inom hälso- och sjukvården. Detta är en verklig utmaning för svensk psykiatri och suicidprevention. Det gäller
att finna vägar så att all denna nya kunskap genomsyrar såväl
hälso- och sjukvården som suicidpreventionen.
Våra kunskaper om hjärnan och dess utveckling har varit för
dålig. Det har inte funnits någon normalitet att jämföra med,
vilket gjort det svårt att sätta gränser för patologin. Numera
vet vi att den normala människans förmågor varierar mycket
mer än vi trott tidigare.
Historiskt har psykiatrin lidit brist på kunskap om den normala
psykologin. Studiet av kroppssjukdomar börjar med anatomi,
d.v.s. hur kroppen är sammansatt, och fortsätter med fysiologi,
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d.v.s. dess normala funktioner. Först därefter kommer man till
sjukdomarna, patologin. Man har då de normala funktionerna att
jämföra med. Men detta har inte gällt psykiatrin. Våra kunskaper
om hjärnan och dess utveckling har varit för dåliga. Bristen på
normalitet att jämföra med, gjorde det svårt att sätta gränser för
patologin.
Numera vet vi att den normala människans förmågor varierar
mycket mer än vi tidigare trott. Vissa normala funktioner kan
också gå snett och ge upphov till sjukdom. Människan använder
sina normala funktioner för att hantera problem. Hit hör också de
psykiska sjukdomarna. Normalperspektivets betydelse inom
psykiatrin växer därför alltmer.

SPRÅK
Det vetenskapliga språket sprids inom befolkningen. Vi säger
”cancer” i stället för ”kräfta,” suicid i stället för självmord. De
senaste decennierna har människor lärt sig att använda termerna
”ångest” och ”depression,” när de mår dåligt. Det är förutsättningen för att känna igen dessa tillstånd och söka hjälp för dem,
vilket är bra. Men det har en riskabel biverkan. Människor har lärt
sig att sätta sjukdomsnamn på psykiska fenomen, men inte fått
verktyg att förstå hur de ska använda dem på ett rationellt sätt.
DSM IV (diagnostisk och statistisk manual) skapades utifrån
insikten att psykiska störningar inte uppfyllde strikta kriterier på
sjukdom, såsom gemensam genetik, orsak, sjukdomsutveckling,
behandling och prognos. För att få pålitligare diagnostik gick man
då ner på symtomnivå och skapade noggranna kriterier för varje
symtom. De olika symtomen sammanfördes sedan till syndrom,
som betyder ”grupp av symtom.” Men sedan kom kovändningen.
Dessa syndrom började alltmer kallas för psykiska sjukdomar.
Rädsla är skräck i en här- och nu-situation, som uppfattas som
farlig. Ångest är skräck för något som skulle kunna hända – om tio
sekunder eller tio år. Annorlunda uttryckt: ”Ångest är skräck för
våra (mer eller mindre berättigade) fantasier och illusioner.” Ordet
”rädsla” leder till frågan: ”Vad är jag rädd för?” Men ordet ”ångest” leder till frågan: ”Var ligger närmaste vårdcentral?” Alla vet
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nu att ångest är en sjukdom, som kan behandlas med tabletter. När
de psykiska fenomenen medikaliseras ökar risken att personen
passiviseras så att bakomliggande psykologiska och sociala
problem förblir olösta. På samma sätt uppfattas ibland normal
nedstämdhet som depressionssjukdom. Denna spridning av
sjukdomsbegreppen bidrar sannolikt till att ungefär en tredjedel
av patienterna inom primärvården söker fast de egentligen inte är
sjuka. Antalet sjukskrivna och förtidspensionerade för ångest,
depression och stress har också ökat och blivit ett folkhälsoproblem.
Denna oförmåga att på ett normalt sätt ta hand om ångest och
depression finns redan inbyggd i språket. Exempelvis säger vi ofta
att ”vi glädjer oss,” t.ex. åt en kommande fest. Däremot säger vi
inte att vi ”deprimerar oss,” vilket vi självklart gör då och då. På
samma sätt som jag kan glädja mig kan jag också ”stämma ner
mig,” deprimera mig. Till barn säger vi däremot: ”Sluta sura!”,
d.v.s. vi kräver att de skall kunna hantera sin nedstämdhet. Att
skapa nedstämdhet finns inte i vårt språk, därför stämmer vi inte
ned oss utan blir sjuka istället.
Panikångest är ett gott exempel. Problemet är inte att patienten har
ångest. Det är normalt, det har nästan alla någon gång. Rädsla och
ångest är språk. De vill berätta något viktigt för oss, något vi bör
göra något åt. Problemet uppkommer först när personen tolkar
ångesten fel, t.ex. ”Jag har en svår hjärtsjukdom.” Ett kriterium på
panikångest är just att patienten hänför reaktionen till ett kroppsligt fel. Skall en sådan patient bli varaktigt bra måste hon förstå de
neurofysiologiska sambanden mellan orsak och verkan. Hon måste
också förstå sina känslor på ett mer nyanserat sätt än tidigare. Kort
sagt: Hon måste skaffa sig ett mer adekvat inre språk, med vilket
hon kan förstå och hantera sin skräck.
Kropp, känsla, tanke, beteende
Centralt i kognitiv psykoterapi är att klienten lär sig att se in i sig
själv. Att se in i sig själv är svårt eftersom vårt inre flöde består av
många detaljer, som snabbt förändras. Insynen underlättas om
man lär sig att känna igen olika fenomen. Då kan en person lägga
märke till sitt aktiva skapande ”jag.” Men hon kan också i efterhand reflektera över vad detta ”jag” har gjort. Hon ser då sig själv
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utifrån ungefär som andra ser henne. Hon upplever sig i tredje
person, som ”mig.”
Inne i mig pågår ofta en inre dialog, som består av kroppsförnimmelser, känslor, tankar och planer på hur jag ska handla.
Dessa presenteras ofta som en triangel, en triad, av ständigt
samspelande känslor, tankar och handlingar eller som en pyramid,
en tetrad, då också kroppen finns med.
Kropp, känsla, tanke, handling är substantiv, ord som betecknar
ting. Substantiv används för att skilja mellan olika företeelser, t.ex.
äpplen och päron, och för att föra samman dem till grupper, t.ex.
frukt. Denna differentiering och generalisering är viktiga inlärningsprinciper.
Att se sig själv som ”mig” är inte möjligt under aktiv handling, det
måste man göra före handlingen genom planering, eller efter
handlingen som reflektion. Då pågår en ofta livlig inre språklig
aktivitet. Det är därför lockande att beskriva dessa fenomen som
verb, som ju uttrycker att vi gör någonting. I bilden nedan har
tetraden bytts mot en bild av det inre flödet.
INRE FLÖDE OCH DESS OLIKA KOMPONENTER
•

Beteende

Handling
Plan

•

Kognition

Tanke
Bild

•

Emotion

Fokuserad
Vag stämning

•

Kropp

Kroppsförnimmelser

Till kognitionerna räknas också varseblivning av intryck utifrån
samt minnen. En kroppsförnimmelse kan vara att känna muskelspänningar i bröstkorgen, som gör att andningen blir ansträngd.
Detta ger upphov till en vag oro, som så småningom kan bli alltmer fokuserad och ge upphov till en eller flera bilder. De inre
36

bilderna är snabba. De finns bara en bråkdel av en sekund, varför
många förbiser dem. Delar av bilden medvetandegörs med hjälp
av ord. Därefter väljs en specifik tanke som så småningom mognar
till en handlingsplan och slutligen en handling.
En kvinna satt och broderade på övervåningen. Plötsligt
kände hon en vag oro. Hon reste sig och gick fram till fönstret. Verkligheten utanför såg inte riktigt ut som vanligt. Först
så småningom kunde hon se att två bilar krockat i gathörnet.
När hon också såg sin son bredvid dök bilden av honom upp,
när han några minuter tidigare lånat bilnycklarna. Ju mer
hon fokuserade ju mer orolig blev hon. Sprang nerför trappan och konstaterade att han var oskadad. Först en lång
stund senare började hennes oro lägga sig.

Här pågår hela tiden en snabb inre kommunikation, olika kroppsdelar ”talar med varandra.” De flesta av dessa ”inre samtal” är vi
inte medvetna om. Troligen utlöstes kvinnans initiala oro av att
hon hört smällen vid krocken, men inte medvetet lagt märke till
den. Det är en lång process av inre ”bearbetning,” innan hon
kommer fram till sin handling. De inre skeendenas snabbhet gör
dem emellertid svårgripbara. Ibland försöker vi efteråt förstå vad
som hänt. Detta är särskilt viktigt efter omstörtande erfarenheter
som ett suicid. Vanligen uppfattar vi bara brottstycken av det
kontinuerliga flödet. De är svåra att få ihop till en sammanhängande berättelse. I stället upplevs de som kaos. Ibland behövs psykoterapeutisk hjälp för att förstå och skapa sammanhang.

SUICIDALITET
Suicidalitet är normalt
Suicidalitet innebär insikten att man har makt och frihet att ta sitt
liv samt att eventuellt överväga möjligheten att man en dag gör
det. Detta är i grunden normalt och det av flera skäl:
a) Suicidalitet är ett vanligt fenomen: Praktiskt taget varje människa har någon gång tänkt på möjligheten att ta sitt liv.
b) Det har en allmänt nyttig funktion: Medvetenheten om livets
korthet ger ökad mening och intensitet åt levandet. Tonåringar
brottas med de stora frågorna om meningen med den vuxen37

värld de ska gå in i. För dem är suicid viktigt att tala om. Döden
kan inte tänkas bort från livet. Det handlar om frihet och ansvar.
c) Observationen att ”tanken på självmord har fått många att
överleva en ångestfylld natt” pekar på en specifikt nyttig funktion. Att se en möjlig utväg ger hopp om överlevnad och bryter
apatin.
d) Normalperspektivet är dessutom det enda möjliga om man i ett
samtal skall nå någon som är så förtvivlad att hon tänker ta sitt
liv. Då måste man anknyta till vad den personen normalt tänker
om sig själv, om ångest, depression och suicid.
e) Normalperspektivet är vanligt inom psykoterapin. Så är t.ex.
rädsla och nedstämdhet normala funktioner med stort överlevnadsvärde. Rädsla och ångest, som inte fyller sina normala
funktioner, kan övergå till ångestsjukdom. Nedstämdhet kan
övergå till depression och depressionssjukdom. På liknande sätt
har suicidalitet normala funktioner med stort överlevnadsvärde.
Men även suicidalitet kan bli inproduktiv, stelna och bli fruktlöst och livsfarligt repetitiv. ”Att ha suicidtankar är normalt, att
ha suicid som sin enda tanke är onormalt” som Edwin
Shneidman uttryckte det, en av suicidologins pionjärer.
Insikten att suicidalitet till stora delar – men inte helt – är normalt
innebär en definitiv sprängning av tabueringen och ett återtagande
av den suicidala människan i den mänskliga gemenskapen efter
nära 2 000 år av utstötning.
Att språka om suicid
Det samhälleliga samtalet om suicid – det yttre språket – rymmer
många perspektiv. Man ser då på suicidalitet utifrån andra
begreppsramar, som man primärt är intresserad av: religion,
moral, psykiatri. Man kan också sträva efter att förstå suicidaliteten
utifrån den suicidala personens egna upplevelser, ett mer eller
mindre tydligt inifrånperspektiv. Historiskt har det varit en spännande utveckling under 2 000 år från neutralitet, d.v.s. ointresse,
över maximal bortstötning, till alltmer ökad förståelse.
De bibliska texterna är i stort sett neutrala till suicid. Tanken att
självmord var en dödssynd skapades på kyrkomöten mellan 300 och
500 år e. Kr. Den tanken ligger till grund för den tabuering, som
fortfarande finns kvar. På 1600-talet började man tycka att det var
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orimligt att tingsrätten skulle få bestämma om människan fick
evigt liv eller inte, vilket blev konsekvensen av att inte få en kyrklig begravning. Då började man se suicid som ett moraliskt misslyckande – är det rätt eller fel, vackert eller fult, modigt eller fegt? Det är
den diskussionen som ännu förs bland dagens tonåringar. Därefter
följde psykiatrin, som såg suicidalitet som symtom på psykisk
störning. Psykiatern har huvudsakligen varit intresserad av psykisk sjukdom, helt naturligt, det är ju hans yrke. Suicidalitet blev
ett symtom. I denna reducering ligger också ett inslag av tabuering, man undviker att se suicidaliteten som ett eget fenomen.
Samtliga dessa är typiska utifrånperspektiv, perspektiv med ett
annat huvudintresse: religion, moral eller psykisk sjukdom.
Först i mitten av 1900-talet började psykodynamiker formulera vad
man kallar en suicidologisk process, vilket kan sägas vara ett blandperspektiv. Man fångar upp information från den suicidala personen själv och sätter in den i ett yttre system. Detta utvecklades först
i USA 1974 genom att forskare och kliniker definierade begreppen
suicidtankar, suicidförsök och fullbordade suicid. De såg också en
utveckling mellan de olika stadierna. Till modellen av den suicidala processen knöts olika former av kunskap, t.ex. det suicidala
beteendets utveckling över tid, vad av processen som är omedvetet
respektive medvetet samt olika former av suicidala meddelanden.
Suicidologin började växa fram. (Pokorny AD ”A scheme for
classifying suicidal behaviors.” I Beck AT, Resnik HLP, Lettieri, DJ
(eds). The prediction of suicide. The Charles Press Publ.
Inc.1974:29-44. – Beskow J. Suicide and mental disorder in Swedish
men. Acta Psychiatr Scand 1979:suppl. 277. Köpenhamn:
Munksgaard.
Psykiskt olycksfall
Alla dessa perspektiv på suicidalitet, som uppkommit genom
historien, finns fortfarande mitt ibland oss: tabuering, moralisering, psykiatri och process. Ett underskattat perspektiv är att se
suicid som psykiskt olycksfall. Om processmodellen skildrar
utvecklingen över tid, är olycksfallsmodellen ett försök att förstå
suicidaliteten, som en följd av samtidigt närvarande påfrestningar,
orsaksfaktorer av olika ursprung. I grunden är detta ett systemperspektiv, d.v.s. man försöker studera orsaksfaktorer av olika
ursprung.
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I definitionen av olycksfall ligger att det ska vara oförvållat, man
rår inte för det. I definitionen av suicid ligger att det är en medveten, avsiktlig handling. Hur kan då suicid vara olycksfall? Det
kräver att man förskjuter perspektivet en smula och talar om
risker. En person som kör bakfull på slitna däck, när det är halt, har
fattat tre viktiga, mer eller mindre medvetna beslut. Han har
förhållit sig på ett speciellt sätt till sig själv, till bilen och till vägen.
Var och en av dessa ökar risken för olycksfall. Sällan inträffar det –
men ibland. En person som inte bearbetat en skilsmässa (något
yttre) utan ”deprimerat sig” (något inre) men inte söker hjälp för
det (aktiv handling) har också fattat tre mer eller mindre medvetna
beslut. Var och en av dem höjer risken för suicid. Sällan inträffar
det – men ibland. Olycksfallet var aldrig avsett, men de flesta
suicid är i grunden inte heller avsedda. Den vanliga tanken är:
”Visst vill jag leva men inte så här.” Ibland: ”i varje fall inte som
jag känner mig just nu.”
Ett olycksfall inträffar när fysiska krafter inte kan hanteras snabbt
nog för att undvika en olycka. Exempel: en långtradare som plötsligt dyker upp i en krök när jag själv kör för fort. Ett suicid inträffar
när psykiska reaktioner inte kan hanteras snabbt nog för att undvika ett suicid. – Exempel: en plötsligt uppdykande skilsmässa.
Ett olycksfall inträffar när fysiska krafter inte kan hanteras
snabbt nog för att undvika en olycka. Ett suicid inträffar när
psykiska reaktioner inte kan hanteras snabbt nog för att
undvika ett suicid.
Det finns flera exempel på framgångsrika sjukhusbehandlingar av
patienter med depression och suicidalitet, men då personen tar sitt
liv omedelbart efter sjukhusvistelsen, trots att han då är välinställd
på antidepressiv medicin och tillbaka eller nästan tillbaka till sitt
normaltillstånd vad depressionen beträffar. På sjukhuset levde han
trygg. När han kom ut översköljdes han av krav både utifrån och
inifrån. Upplevelsen att inte klara livet blir outhärdligt stark. Men
han har inte redskap att hantera dem snabbt nog. Här finns förvisso en suicidal process, som varierat i intensitet. Men det finns
också ett inslag av psykiskt olycksfall. De två perspektiven utesluter inte utan kompletterar varandra.
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Att också se olycksfallsfallsperspektivet påverkar suicidpreventionen. Tillgången på självmordsmedel måste begränsas. Suicidala
personer behöver lära sig psykologisk hantering av plötsliga kriser.
Omgivningens stöd måste utformas på annorlunda sätt. Att se
inslaget av olycksfall avlastar dessutom skuld från anhöriga och
vårdpersonal. Alla suicid är inte möjliga att förutse eller förebygga.
Vårdens uppgift är inte att rädda alla liv. Vårdens uppgift är att ge
god vård åt suicidala personer. Där har vi ännu mycket att lära och
utveckla.
Metaforer
En traditionell metafor inom suicidologin är upplevelsen av att
vara ”instängd i ett hörn.” Det är den gamla ”skamvrån” som
spökar. Att inse att man felat och be om förlåtelse är en väg ut. Då
sluts man åter i gemenskapens famn. Men ibland kan den vägen
vara stängd – det finns ingen väg ut.
Med utgångspunkt i revirstrider bland fåglar har framför allt Mark
Williams i Oxford vidareutvecklat denna bild. Den fågel som
förlorar lutar huvudet, sänker vingarna och backar bakåt. Denna
underkastelse räddar hans liv. Finns det gott om plats i skogen
flyger han ut och upprättar ett nytt revir. Då släpper ”depressionen” (förlamningen) genast. Om icke är han ett lätt rov för räv och
hök. Detta har överförts till mänskliga förhållanden: att vara förlorare, att vara fångad och att inte se någon väg ut. Nu finns det
psykologiska tester för dessa tre förhållanden och även psykoterapeutiska behandlingsmetoder för dem. På så sätt kan suicidaliteten behandlas även i lugnt skede. (Williams M, Pollock L.
Psychological aspects of the suicidal process. Kap. 5 i van
Heeringen K (red). Understanding Suicidal Behaviour. The Suicidal
Process Approach to Research, Treatment and Prevention. Chichester: John Wiley & Sons, 2001. – Williams M, Barnhofer T.
O´Connor R, MacLeod A. Psychological processes in suicidal
behaviour. Symposium at the European Association for Behavioural
& Cognitive Therapies XXXIV Annual congress in Manchester 9–11
september 2004).
Suicidalitet kan ses som ett depressionssymtom men också som ett
eget fenomen. Denna åtskillnad har förstärkts genom att man kan
återskapa suicidaliteten experimentellt. Det sker genom att spela
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sorgsen musik, visa sorgsen film eller be dem tänka på något
sorgligt. Normala personer utan tidigare psykisk störning blir då
sorgsna. Människor med tidigare depressioner blir också sorgsna,
medan personer med tidigare depressioner och suicidtankar får
tillbaka sina suicidtankar. Det är viktigt att hålla isär depression
och suicidalitet också för att förstå samspelet mellan dem. Suicid
kan inträffa när som helst under förloppet av en depression.
Den suicidala personens eget språk
Genom processen, olycksfallsmodellen och metaforen ”fångad i en
fälla” kan terapeuten ge den suicidala personen bilder och uttryck
som ligger nära hennes egna känslor och tankar. Hon får möjligheter att ta den till sig och omformulera – parafrasera – den till personliga bilder och ord, som passar in i hennes tidigare tänkande.
”Säg det med egna ord” uppmanades vi i skolan. Det är bara de
orden som duger, det är bara med dem en person kan hantera sin
egen situation. I en suicidal situation handlar det om att ta sig ur
fällan eller kravla sig upp när man ”fallit ner i ett svart hål.”

SJÄLVBILDSBACKEN
Bilden på nästa sida beskriver sambandet mellan relationer, självbild och bedömning av framtiden. Utgångpunkten är Aaron Becks
”depressionstriad.” (Clark D, Beck A, Alford B. Scientific
foundations of cognitive theory and therapy of depression. New York:
John Wiley & Sons, 1999). Han kunde visa att den som fastnar i för
mycket negativa tankar har en ökad risk för depression. Senare
undersökningar visade att det inte var vilka negativa tankar som
helst utan framför allt de tankar som skapade en negativ självbild.
Därför blir självbilden betydelsefull. Det viktiga är inte situationen
utan relationen.
En ung pojke blev tagen av polisen för att han stulit bilar,
vilket var genant för honom. Men när han skulle hem och
berätta för modern kom rädslan, ångesten och nedstämdheten. Han ville försvinna genom ett hål i golvet.

Självbilden hotas från tre håll. Man känner sig svag. Det är ett
tecken på att man är rädd. Social fobi är ett exempel där möten
med människor skapar ångest. Rädslan är ett hot mot hela perso42

nen, psykiskt såväl som kroppsligt. Den som blir arg har oftast
blivit kränkt. Då är det viktigt att tänka efter vem som egentligen
har kränkt vem och om den känslan stämmer med vad personen i
verkligheten har avsett. Att kränkas är ett angrepp just på självbilden, ett försök att skada den. Det tredje hotet är nedstämdheten
som kommer av förlust, eller hot om en förlust.

Självbildsbacken
Självbild: Rädsla - Svaghet
Kränkt - Arg
Förlust - Nedstämd
Hjälplöshet
Hopplöshet
Situation

Framtid

Relation

Om man inte lyckas hantera dessa känslor känner man sig hjälplös
och så småningom hopplös. Framtiden ter sig mörk. Detta beror
dock vanligen inte på att man förväntar sig så många negativa
händelser. Värre är att man inte har hopp om att något positivt
kommer att hända. Hoppet är förlorat. Ur rädslan kan växa ångest
och ångestsjukdom, ur kränktheten, misstänksamhet och paranoia,
ur nedstämdheten depression och depressionssjukdom. För att
undvika att hamna i hopplöshet, falla ner i det ”svarta hålet,”
behöver vi alla träna oss i att stärka vår självbild: Att skapa trygghet i stället för rädsla (trygga oss), bekräftelse i stället för kränkning (bejaka oss) och trösta oss om vi har stämt ned oss.

43

VISION FÖR SUICIDPREVENTION
Suicidologi är en tvärvetenskap, som hämtar idéer från olika håll.
Dominerande är ett epidemiologiskt perspektiv. Det gäller att
fastställa riskfaktorer och ur dem härleda suicidpreventiva åtgärder och sedan använda och utvärdera dessa. Detta behöver
kompletteras med ett kommunikationsperspektiv, med kunskaper
om yttre, sociala och inre, personliga språk.
När var och en lärt sig att tala om existentiella frågor, om liv, död
och självmord, och tagit till vara kunskaper från modern suicidologi, kan hon som ”hjälpare” närma sig och förstå den suicidala
personens upplevelser. Denna kan då skapa sitt eget språk om
sina aktuella problem och om sin suicidalitet. Hon måste själv
forma detta språk. Ingen annan kan göra det åt henne. Den ökade
förmågan att språka med den suicidala personen skall därför
genomsyra både sjukvården och folkhälsoarbetet.
Den existentiella frågan: ”Är jag värd att leva?” ligger i botten av
suicidaliteten. Att uppmärksamt lyssna och försöka förstå och
kommunicera på ett språk som ligger nära den suicidala personens
egen upplevelse, innebär att visa henne respekt, att åter lyfta in
henne som fullvärdig i den mänskliga gemenskapen. Därmed visar
vi i konkret handling: ”Visst är du värd att leva. Välkommen till
oss!”

44

Förhandling vid hot om suicid
Christer Jansson, Polismyndigheten i Stockholm
E-post: crille.jansson@spray.se

Som polis kommer man alltid i kontakt med den akuta situationen
på broräcket, kniven mot strupen eller bössan i munnen. Min
uppgift har varit att arbeta som förhandlare i krissituationer sedan
år 2000. Vad innebär en polisförhandling i krissituationer? En
grunddefinition är att det är en polistaktisk metod för att rädda liv.
Först och främst handlar det om att rädda polispersonal, gisslan
eller ett offer och i tredje hand en gärningsman. Vi vill att gärningsmannen skall komma till oss istället för att vi skall utsättas
för fara genom att ta oss in till personen. De ärenden då förhandling används är:
• Gisslansituationer.
• Offersituationer.
• Barrikaderingar.
• Suicid.
• Kidnappning/utpressning.
• Psykiskt sjuka som kan beräknas bli våldsamma.
• Avvikna anhållna som skall frihetsberövas på något sätt.
Grunden är densamma i samtliga ovan nämnda fall nämligen att
människan som vi möter befinner sig i en krissituation. Vi har ett
speciellt program som används vid utbildning av våra förhandlare.
Polisen, som skall förhandla, går en två veckors utbildning. 120
poliser är utbildade i Sverige och 20 utbildas per år. Vi har en
koordinator som bara arbetar med förhandling. Vi är ett 20-tal
förhandlare som är aktiva och i Stockholms län finns det alltid två
förhandlare i beredskap dygnet runt för dessa ärenden. I Stockholms län blir det utryckningar vid drygt 100 tillfällen per år. Vi
utbildar SOS-personal, larmmottagare och även viss personal inom
Räddningstjänsten. Det gäller att få fram en permanent lösning på
vad som kan vara ett kortsiktigt problem.
Varför kommer vi i kontakt med människor som har självmordstankar? Det finns ofta en ambivalens hos den självmordsbenägne
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människan som både är rädd att dö, eller är rädd att dö ensam. De
kanske vill manipulera och skaffa en ”känslomässig gisslan” eller
att upplysa fastän upplysningen ibland kan komma för sent genom
att vi inte hinner dit. Det kan slutligen vara så att man letar efter en
bekräftelse på något sätt. Vi fick en gång ett brev från en flicka som
i brevet berättade att hon tagit sitt liv på en given plats och var
hennes anhöriga fanns. Hade hon valt att ringa kanske vi hade
kunnat hjälpa henne. Vår självmordsprevention innebär att vi
försöker stoppa/hjälpa alla självmordsbenägna personer och att
alla hot som kommer in skall tas emot seriöst av den som tar emot
samtalet. Vid kontakt med SOS-personal upplever de att de är
nedringda av personer hela tiden. Även om en och samma person
ringer 25 gånger måste varje samtal behandlas seriöst. Det får
heller inte finnas utrymme för en dömande attityd. Att visa empati
är basen i hanteringen av självmordsintervention. Det är också
viktigt att veta att ingen av oss är immun. Vi kan alla drabbas av
självmordstankar/-försök oavsett social status, religion eller etnisk
bakgrund. Man kan inte plantera en idé om självmord. När vi
jobbar så nära den självmordsbenägne, måste vi veta att varje
person är ansvarig för sina egna handlingar. Vi kan vara där och
biträda medan ansvaret alltid ligger hos den självmordsbenägne
personen.
Vi vet också att depression är en del i det hela som kan grunda sig i
en känsla av hjälplöshet och/eller hopplöshet. Vi måste veta att
den ofta är temporär och oftast kontrollerbar och något som kan
komma att drabba oss alla i olika grader och skeenden under en
livstid.
Vad är det som framkallar denna hopplöshet eller hjälplöshet? Den
vanligaste orsaken är en förlust som kan vara anhörig, arbete,
hälsa, ekonomi eller självförtroende eller en kombination av olika
förluster.
Arvid 83 år bor i en norrförort. Grannarna ringer och berättar
att Arvid som bor på tredje våningen står på balkongräcket.
Man skickar dit poliser och räddningstjänst, alla med skyddsutrustning. Man försöker att få upp den låsta dörren och
påkalla uppmärksamheten från Arvid, men han vill inte.
Förhandlare som kommer till platsen tar sig in hos en granne
och via dennes balkong lyckas få lite kontakt med Arvid.
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Arvid kliver upp och ner från räcket. Samtidigt pågår ett
arbete med att få fram en nyckel till Arvids lägenhet. Men
Arvid vill inte prata med oss. Vi kommer ingenstans, men vi
får tag på nyckeln hos någon bekant. Då blir förhandlingen
en del i själva omhändertagandet. Från att stå och prata med
Arvid via balkongen går man in genom dörren och plockar
ner Arvid. Arvid som 83 år är inget hot varför förhandlarna
fullföljer sitt arbete med att prata med honom. Han berättar
att han precis kommit hem från ett sjukhus där han fick
besked om en dödlig sjukdom. Två-tre veckor tidigare gick
hustrun bort och han har två barn som han inte har någon
kontakt med. Till och med katten hade avlidit. Det fanns
m.a.o. ingenting för förhandlarna att komma in på som skulle
vara positivt för honom för att finna någon livsgnista för
honom. Den var borta. Efter en stunds samtal blir det ett
omhändertagande, eftersom han är farlig för sig själv. Tre
dagar senare blir en patrull kallad till adressen igen. Då hade
han hoppat – han hade bestämt sig. Den här gången hade
han stärkt sig med en halv flaska whisky som fanns kvar i
vardagsrummet på bordet. Han hade ingenting – han hade
förlorat en anhörig, hans egen hälsa var borta, allting sjunker
undan.

Den som upplever sig vara i en kris, är det, trots att den yttre
anledningen för de flesta av oss kan vara mycket enkel. Krisen
eller förlusten eller den omskakande händelsen hittar vi ofta 24-36
timmar tillbaka i tiden. Människan i kris kännetecknas också av att
hon isolerar sig och tappar normal problemlösningsförmåga. Den
drabbade styrs inte av förnuft utan av en eller flera känslor som
ilska, frustration, rädsla/skräck, förvirring eller depression. Vår
främsta uppgift är inte att få kontroll på den drabbades beteende
utan att kunna kontrollera vårt eget. Kan vi inte kontrollera oss
själva kan vi heller aldrig kontrollera den situation som vi ställs
inför.
Ett exempel då jag skulle till Södertälje för att träffa en man
som sitter och skär sig. På plats möter jag en man som sitter
längst in i sitt kök, han är berusad och uppskuren. Detta är
ytterligare ett exempel på en förlust, i det här fallet på grund
av hälsa. När vi väl kom igång visade det sig att han var
HIV-sjuk och kände sig missgynnad av vården. Han var
missnöjd med sin läkare och ville ha en annan läkare. Det var
ingen som lyssnade på honom. Jag lyssnade senare på hans
”back-up”- inspelning som han hade gjort under läkarbesö-
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ket. Han var lite av rättshaverist och ville skaffa bevis på att
han blivit felaktigt bemött. Det var inget konstigt som läkaren
hade sagt, men han tolkade det på sitt sätt. Men när vi hade
lyssnat av bandet var han helt nöjd, eftersom jag hade lyssnat
på honom och tagit del av bandet. Efter en stund kunde
ambulanspersonalen ta hand om honom efter att han hade
lagt ifrån sig kniven. Jag lyssnade på bandet i gengäld att han
la ifrån sig kniven. När kniven är borta försvinner också hotet
och då kan samtalet löpa på ett annat sätt.

I en kris tar känslorna över och det rationella tänkandet går i
botten. När vi möter en person i kris måste vi ha en metod som
fungerar så att det rationella tänkandet kommer så nära normaltillståndet som möjligt. Det är inte förhandlaren som skall lösa
personens problem utan det skall han själv göra. Känslorna märks
omedelbart när man kommer in i rummet, men det är viktigt att
komma åt orsaken, vilken vi får lyssna oss fram till, inte genom att
fokusera på vad personen säger utan hur han säger det. För att veta
hur en person säger något krävs att vi är aktiva i vårt lyssnande.
För att kunna påverka någon i ett senare skede måste vi också
kunna förstå. När personen känner att vi förstår kommer han att
kunna känna sig förstådd och då finns möjlighet att komma vidare
i förhandlingen. Om vi t.ex. antar att någon är ledsen som egentligen är arg kommer vårt antagande göra det svårt att få personen
att känna empati gentemot förhandlaren. Om jag däremot frågar
om personen är ledsen och han säger att han är arg, då är känslan
identifierad. Med mycket stor sannolikhet känner personen att jag
bryr mig om honom. Då har vi tillsammans en början att bygga
vidare på.
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Förhandlarens väg att uppnå ett
förändrat beteende
Ändrat beteende

Tillfredställda behov

Påverkan

Förtroende

Empati
Aktivt lyssnande

Kommer ut

Problemlösning

Förstådd

Någon lyssnar

Bilden använder vi för att veta var vi är i en förhandlingsprocess
och för att påvisa hur långt vi har kommit och vart vi skall nå. Det
handlar om aktivt lyssnande. Vår viktigaste uppgift är inte att prata
utan att lyssna och att lyssna på rätt sätt. Det krävs empati för att
personen skall känna sig förstådd, vilket i sin tur kan stärka förtroendet och han kan börja fundera över en problemlösning. Förhandlaren får möjlighet att påverka för att tillfredsställa personens
behov. Modellen ovan används som en liten bibel, för om vi inte
börjar med det aktiva lyssnandet kommer vi aldrig att uppnå de
andra stegen. Det gäller att hela tiden känna av och förstå när det
är möjligt att prova ytterligare ett steg. Vi utbildar alla poliser i
Stockholm i detta handlingsmönster – vad vi gör på plats. I det
aktiva lyssnandet ingår att identifiera känslor, parafrasera och
summera (omvandla med egna ord) reflektera, effektiva pauser,
sända ”jag” – budskap, ställa öppna frågor och markera sin närvaro. Detta genomförs olika mycket beroende på de olika typer av
människor som vi möter.
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Vi hade en man som höll oss vakna under 36 timmar. Det
fanns både en sjukdomsbild och ett vapen inblandat. Vi var
åtta förhandlarpar som gick runt med honom och han pratade i 36 timmar. Då räckte det att visa att vi var med.

Det är viktigt för oss att förmedla att vi är där för personens skull
och försöker lyssna på honom. Det är viktigt att öppna med en
positiv dialog som:
• Du låter … ledsen.
• Jag förstår om du känner så efter det som har hänt.
• Berätta mer för mig så att jag förstår.
Det är lätt på papperet men svårt ibland att i verkligheten finna de
rätta orden. I en situation med en suicidbenägen person kan det
komma fram tolkningsbara fraser beroende på historiken. Det
kommer många gånger små ledtrådar som är förtäckta men som
kan vara viktiga för förståelsen av den person man möter: jag vill
bort, jag ska ta livet av mig, jag ska ta hand om mina problem på
mitt sätt, jag ska se till att dom får lida eller ångra sig, börjar ge
bort saker, skriver avskedsbrev, provskjuter vapen, isolerar sig
eller säger att imorgon spelar det ingen roll längre. Flera av dessa
punkter är oftast anhöriga eller arbetskamrater som märker.
Hur skall vi veta när det är allvar? Vi har ofta svårt att fråga, men i
vår yrkesroll måste vi fråga. Vi måste reda ut och få klarhet i om
personen pratar om att begå självmord. Däremot är det mycket
svårt att fråga sina egna arbetskamrater om något av dessa uttryck
blir synliga. Då handlar det om att ändra något i sin vardag som
kan vara mycket konfliktladdat. I samtalet måste vi få fram något
som den här personen känner betyder något. Hur är det med
föräldrarna, barn, jobb, hobby, intressen, husdjur eller annat som
betyder något. I sökandet handlar det om att lyssna, eftersom
personen hela tiden ger upplysningar om småsaker som kan vara
oerhört viktiga detaljer. Kanske nämns sommarstugan som betyder
väldigt mycket. Bara man hittar några ljusglimtar brukar det alltid
bli lättare. Här är det viktigt att inte prata för mycket själv för då
hör man inte denna viktiga information.
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Förhandlarens uppgifter är att tillåta ventilering. En person som är
väldigt upprörd i sin kris har ibland ett väldigt stort behov av att
prata.
På ett socialkontor ringde man och berättade att en farsa
hade blivit galen, mer visste man inte. Vi möter personalen
på socialkontoret och får ytterligare information. Det visade
sig att mannens barn hade blivit omedelbart omhändertagna.
När mannen fick den informationen hade han ”gått i taket”
och ställt sig i fönstret. Mannen var stor och ingen tordes
närma sig honom. Detta hände en eftermiddag. Drygt en
timme står han i fönstret och fick en hel del uppmärksamhet
genom att många passerade nedanför fönstret. Han fick på så
sätt en möjlighet att få ur sig vad han kände. Gatan spärrades
av men folk är ändå åskådare och tittar. Två timmar går. Han
får ventilera detta och han pratar och pratar om hur han har
blivit felaktigt behandlad. Beslutet att omhänderta barnen
kan vi som förhandlare inte påverka utan vårt arbete är att få
honom att kliva ner från fönstret och finna en annan väg.
Efter en tid kände mannen att han behövde mig. Det var
nämligen kallt och han behövde ha ett par handskar, vilket
kollegan ordnade och kom med några arbetshandskar. Jag
tyckte då att eftersom det var kallt var det väl bättre att han
satte sig på fönsterbågen, vilket han var tveksam till, eftersom han trodde att vi då skulle dra in honom. Men vi stod
kvar i dörren och då satte han sig ned och fick sina handskar.
Han har fått ventilera och vi har köpt tid, visat empati, visat
att vi förstår honom och vi försöker förmå honom att ändra
sitt beteende. Men han vill ju ha tillbaka sina barn och klättrar ut igen i fönstret och börjar binda fast slipsen i fönsterhakarna. Då förklarar vi att vi är besvikna över hans agerande och lägger lite skuld på honom. Sedan ville han ha tag
i en journalist och vi lovade att undersöka detta. Han ville att
Aftonbladet, Expressen, TV4 och Rapport skulle tillfrågas. På
ledningscentralen började man ringa, men ingen journalist
var intresserad av hans historia. Det var heller inget bra
besked att lämna. Vi ber därför att få telefonnumren till
respektive tidnings nattredaktion och säger till honom att alla
vill att mannen ringer, men det går ju inte att ringa i fönstret.
Det skulle han fundera på en stund. Han kliver in men
kräver fortfarande ett avstånd till oss och sätter sig på
fönsterbrädet. Nu har förhandlingen börjat gå framåt när
mannen befinner sig på rätt sida om fönstret. Han börjar
ringa journalisterna som fortfarande inte är intresserade trots
att han ringer själv. Vi har heller inte lurat honom genom att
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säga att de skulle vara intresserade. Han har fått en chans och
vi har visat att vi litar på honom. Men efter de negativa
samtalen kliver han upp igen. Sedan uppstår ”the human
needs” tillsammans med kramp i benen efter tre timmar. Då
hade han tröttnat på att sitta där efter att han ventilerat och
fått fram sitt budskap. När han uttryckte att vi skulle hitta
honom på järnvägsspåret följande dag blev det ändå ett
omhändertagande.

Det är inte förhandlarens uppgift att lösa den krisdrabbades
problem. Vi kan enbart bistå med förslag på lösningar. Vi kommer
dit för att försöka hjälpa till. Vi har mött många människor i kris,
men vi har lyckligtvis aldrig behövt uppleva att vi inte har räckt
till. Vårt röstläge betyder också väldigt mycket. Det går aldrig att
skrika åt en nedstämd och deprimerad person. Det är viktigt att
försöka möta människan där han är. Det som är intressant är inte
alltid vad som drabbat oss utan hur vi reagerar på det. När känslor
vänds inåt kan det resultera i självmord medan känslor som vänds
utåt kan resultera i mord eller våldsbrott. Den som kan ge klara
uttryck för sina känslor och förstår dem har bättre möjlighet att
lösa sina problem på ett rationellt sätt. Ingenting är enbart svart
eller vitt – varje situation är unik. Det är viktigt att påpeka att det
inte alltid är frågan om ren förhandlingslösning. I vissa fall förhandlar jag med personer för att möjliggöra en taktisk insats. När
det gällde den 36-timmarsmannen fungerade inte förhandling
ensamt utan vi fick tillsammans med en taktisk enhet lösa uppgiften. Förhandlingen ger då möjlighet för de taktiska enheterna att
på ett säkert sätt kunna
närma sig personen
ifråga och på det sättet
göra ett säkert ingripande för båda parter.
Vi slipper skjuta in gas
genom fönstret och
förstöra ett helt våningsplan. Med ett riktigt
utnyttjande av de resurser som finns blir så få
som möjligt drabbade av
en sådan händelse. Det
gäller poliser, gärningsman, anhöriga och grannar.
Ingenting är enbart svart eller vitt – Varje situation är unik.
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Akuta insatser och uppföljning vid plötslig död i familjen
Lars Widén, kurator och Ken Chesterson, psykolog, Barntraumateamet,
Norrköping
E-post: lars.widen@lio.se
E-post: ken.chestersson@lio.se

Vi vill inleda med att berätta i korthet om Barntraumateamet för att
därefter ta upp mer specifikt om vår roll och vårt bemötande vid
plötslig död, särskilt självmord.
Barntraumateamet vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping startade
sin verksamhet i november 2000. Man hade inom sjukvården sett
behovet av särskilt stöd till barn i samband med att en förälder
plötsligt dör, när förälder drabbas av allvarlig sjukdom och vid
andra extrema händelser. Sjukvården klarar vården och den psykologiska omsorgen om den sjuke och partnern, men har bristande
beredskap att möta och stödja barnen i krisen.
Organisatoriskt tillhör Barntraumateamet BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) men vår verksamhet är klart åtskild från övriga
BUP. Teamet som finns på Vrinnevisjukhuset består av oss två,
Ken Chesterson, psykolog och socionom Lars Widén, båda legitimerade psykoterapeuter med inriktning mot familjeterapi. Vi ingår
i sjukhusets katastrofberedskap.
Barntraumateamets främsta uppgifter är att stödja barn och ungdomar som drabbats av anhörigs, oftast förälders, plötsliga död i
samband med sjukdom, olycksfall, självmord och mord. Vid dessa
situationer utsätts barnet/ungdomen för ett trauma. Barnet kan
dessutom ha blivit direkt traumatiserat genom att själv varit med
vid händelsen eller funnit den döde.
Teamet ska också stötta barnen vid förälders allvarliga sjukdom
och när barn och unga själva drabbas av extrema händelser. Vid
sådana situationer ska Barntraumateamet aktivt kontakta de drabbade och erbjuda stöd. Stödet kan vara akut krisstöd till de drabbade barnen och ungdomarna som:
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•
•
•
•
•

hembesök;
samtal i familjen och enskilt;
närvaro vid visningar eller bisättningar;
stöd inför och efter begravning;
hjälp inför återgång till skola/förskola m.m.

Vi skall även vara konsulter till alla inom vårt upptagningsområde
angående stöd och vård av traumatiserade barn och ungdomar.
Totalt Barn och ungdomar (575st) Barntraumateamet
(30 september 2005).

104
Död genom sjukdom

50
Allvarlig sjukdom

263
Plötslig död

158
Övriga trauman

Barntraumateamet har, sedan verksamheten inleddes i november
2000 och fram till 30 september 2005, mött 575 barn eller ungdomar
som har varit drabbade på olika sätt. Nästan hälften är drabbade
av anhörigs, oftast förälders, plötsliga död genom akut sjukdom,
olycksfall, självmord eller mord.
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Barn och ungdomar, drabbade av död och sjukdom
(30 september 2005).
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Mord, dråp

Död genom sjukdom

Allvarlig sjukdom

Plötslig död i sjukdom sker oftast genom hjärt- eller hjärninfarkt.
Plötslig död i olycka kan vara en trafikolycka eller arbetsplatsolycka.
Självmord är den enskilt högsta stapeln. Vi har sedan starten träffat
96 barn och ungdomar som drabbats av nära anhörigs självmord.
Av dem rör 75 procent av fallen en förälders självmord. Övriga är
syskon, mor- eller farförälder i nära relation eller annan närstående.
Vi har även träffat barn drabbade av mord där förälder mördats,
barn som fått veta att föräldern dödat en annan person eller själv
varit med vid en sådan händelse.
När det gäller stapeln ”död genom sjukdom” har vi inte varit med
under sjukdomsförloppet men fått besked om att en förälder har
dött i sjukdom eller ligger döende. Då går vi upp till avdelningen
där den döende vårdas och presenterar oss. Oftast är det en cancer-
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sjuk förälder som då har möjlighet att ge oss uppdraget att stötta
barnet/barnen.
För stapeln ”allvarlig sjukdom” har vi varit med under sjukdomstiden och kunnat möta både den sjuke och barnen i en process över
tid. Den ljusa delen av stapeln markerar att föräldern senare har
avlidit. Mörk del i basen av stapel visar ärenden som inkommit
mer än ett år efter händelsen.
Resterande 158 ärenden som ej är redovisade här handlar om
övriga trauman där våld och olyckshändelser dominerar. Våld är främst
upplevelser av grovt våld riktat mot dem själva och mot närstående. Olyckor kan vara trafikolyckor liksom bränder samt barn och
ungdomar som upplevt Tsunamin. Vi tar ej ärenden där det redan
finns avdelad personal som t.ex. när barn utsatts för sexuella
övergrepp eller vid uppföljningen efter förälders självmordsförsök
där vuxenpsykiatrin har ansvaret.
Den vanligaste remissinstansen är akutkliniken, men det är nästan
lika vanligt att privatpersoner söker oss direkt. Även polisen ringer
oss direkt ibland t.ex. vid självmord. Ibland får vi tillsammans med
polisen åka till familjen för att berätta om dödsfallet.
Handlingsprogram vid akuta trauman där barn drabbas av
plötslig död
Det första vi gör vid besked om ett akut trauma är att samla information om vad som egentligen har hänt. Därefter tar vi omgående
kontakt med familjen. Vi ringer familjen, berättar vilka vi är och
erbjuder oss att snarast komma hem till dem. Vi vill då möta hela
familjen och inte bara barnen. Ibland befinner sig familjen på
akutkliniken varför det första mötet sker där.
Om en förälder har tagit sitt liv är det viktigt att tala med den
kvarvarande föräldern om hur man berättar för barnen om självmordet. Det är ofta svårt att berätta för små barn att föräldern har
tagit sitt liv. Vi vill därför komma in så snart som möjligt efter
händelsen för att stötta föräldern att berätta. Det är viktigt att
undvika lögner. Om man undanhåller sanningen för barnen kan
man senare inte ha med dem i samtal om händelsen, vilket hindrar
deras sorgebearbetning. Dessutom kommer de troligen en dag få
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veta vad som har hänt och då kan de ha svårt att acceptera att de
har vuxit upp med en lögn. Det gäller att berätta så enkelt och rakt
som möjligt.
Vår strategi vid mötet med familjen innebär att:
• Vi börjar med att gå igenom vad som har hänt för att därigenom
skapa ett sammanhang. Då får alla i familjen lägga fram sina
olika pusselbitar för att förstå. Vi kanske har ny information att
tillföra genom vår kontakt med polisen alldeles innan. Syftet är
att familjen skapar sin egen berättelse om händelsen.
• När det gäller små barn handlar det mycket om att förklara och
”översätta.” Det gäller att använda ord som ett litet barn kan
förstå: ”pappa orkade inte längre så han tog sitt liv.” Om någon
annan i familjen senare säger: ”nej, nu orkar jag inte längre” kan
resultatet bli att ordet blir farligt för barnet. Då kan man förklara
på ungefär följande sätt: ”ja, pappa orkade inte längre, men det
orka är mycket större än det vanliga ordet orka som vi använder.” ”Pappa hade en depression som är en tankesjukdom –
vissa tankar är friska medan andra är sjuka.”
• Vi möter ofta mycket svåra och starka reaktioner. Genom vår
erfarenhet från tidigare möten är vi beredda på de reaktionerna
och vi får ofta stötta och trösta de drabbade.
• Vi bekräftar deras reaktioner och vi informerar om reaktioner
som kan komma framöver så att de drabbade inte tror att de
håller på att bli knäppa. Vi lämnar även informationsblad om
vanliga reaktioner.
• Vi bekräftar barnens sätt att bemästra situationen. ”Han grät en
liten stund, men sen ville han gå ut och leka.” Föräldrar kan
tycka att det är konstigt och att barnen borde visa mer reaktioner. Då är det viktigt att föräldrar får förklaringen att barn inte
orkar vara så länge i sorg och förtvivlan. Att leka är ett sätt för
dem att hantera och reglera smärtan.
• Planering framåt sker ofta tillsammans med familjen i det akuta
mötet. Vilken information skall lämnas till andra? Vilka skall
veta vad som har hänt? Vilken information skall lämnas i skolan? För äldre barn är det viktigt att de får bestämma vad
klasskamraterna skall veta och om de själva skall vara med vid
denna information.
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• Vi informerar om vad som händer med kroppen såsom obduktion och vi tar upp frågan om visning av den döde.
Vid en visning eller bisättning av den döde krävs noggrann
förberedelse och uppföljning. Förberedelsen handlar om flera
saker. Vi måste själva först se om det är möjligt att ha en visning
för barnen. Hur ser den döde ut? Blir det traumatiserande för
barnet att se den döde?
Inför en visning går vi tydligt igenom med barnet hur det ser ut i
rummet och hur den döde ser ut. Vi förbereder även barnet på de
reaktioner som kan komma därinne, både deras egna reaktioner
men framför allt de vuxnas reaktioner: ”Mamma kan behöva gråta
här inne och det hjälper henne att må lite bättre efteråt.” En visning kan hjälpa barnet att förstå att personen verkligen är död
vilket är en förutsättning för att man ska kunna börja sörja.
Visningen blir ett första tillfället till ett personligt avsked. Vi uppmanar barn att de tar med sig något till den döde föräldern, kanske
ett brev eller en teckning, eftersom det kan vara viktigt att ha ett
ärende in i rummet. Inte minst för pojkar har detta visat sig bra,
eftersom de har svårare att prata om sina känslor.
Vid visningen kan barnet/ungdomen få en egen stund med den
döde. Den stunden kan betyda mer än begravningen som oftast är
mer offentlig.
Begravningen är familjens egen del där vi mycket sällan deltar. Vi
för endast samtal kring barnens delaktighet inför begravningen. Vi
anser det vara viktigt att barnen får vara med och påverka den.
Oftast kommer prästen till familjen och informerar, men om önskemål finns kan även vi berätta vad som händer under en begravning, En del tonåringar kan tycka att de borde gråta men gör det
inte. Det kan väcka reaktion både hos dem själva och hos omgivningen att ”det är något fel på dem – att de är känslokalla.” Då kan
man berätta att sorgen kan vara så stor att allt känns totalt tomt
och att reaktionen säkerligen kommer senare.
Vår fortsatta uppföljning med den drabbade kan innebära en
förnyad krisintervention, om ny information om händelseförloppet
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blir aktuell. Det kan vara obduktionsprotokollet från Rättsmedicin
eller en polisutredning som kan ge nya fakta som familjen måste få
del av och reagera på.
Vi har oftast uppföljande familjesamtal men enskild behandling
och traumabearbetning kan bli aktuell. Vi kan också göra en avstämning med de drabbade längre fram inför t.ex. årsdagen av
förlusten. Det kan även bli aktuellt med en förnyad bearbetning.
Ett litet barn som har förlorat en förälder kan ha behov att bearbeta
och förstå vad som har hänt på en ny utvecklingsnivå. Då kan det
vara viktigt att ta fram gamla protokoll så att exempelvis en
tonåring får veta hur det gick till när mamman dog för att kunna
släppa alla fantasier kring händelsen.
Behandlingen kan bli längre eller kortare och innehåller alltid
samtal men målning, berättelser i sagoform och lekterapi förekommer. Vi kan hjälpa den unge att sätta ord på vad som hänt för att
avlasta skam- och skuldkänslor. Det finns en bra bok som heter
”Du finns hos mig ändå” där barn och ungdomar berättar hur det
var när deras mamma eller pappa dog. I den finns berättelsen om
Kalle som handlar om pappan som dog i bostaden inför den lilla
16-månader gamla pojkens ögon. Han är ett av de barn och ungdomar som vi har mött inom Barntraumateamet.
Arbetet är inte lätt men känns mycket meningsfullt och vi bemöts
ofta av stor tacksamhet när vi följt en familj genom en svår tid, och
det gör att vi vill och orkar fortsätta.
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Information och kontakter vid dödsfall ur rättsmedicinsk
synvinkel
Lotta Nordén Pettersson, Rättsmedicinska avdelningen i Linköping
E-post: lotta.norden.pettersson@rmv.se

Rättsmedicinalverket är en relativt ung statlig myndighet. Verksamheten har däremot funnits länge men under olika huvudmannaskap. Rättsmedicinalverket är en medicinsk sakkunnigverksamhet med uppgift att bistå rättsväsendet, som också ger
service åt bland andra allmänheten och andra myndigheter.
Rättsmedicinalverket med cirka 370 anställda, lyder under justitiedepartementet liksom polisen. Rättsmedicinalverket är en professionell kunskaps- och expertorganisation inom de fyra verksamhetsgrenarna rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Rättsmedicinalverket ska genom kunskap och erfarenhet
bidra med förslag till hur rättssäkerheten kan förbättras och utvecklas.
Det finns en rättsgenetisk avdelning som ligger i Linköping där
man använder DNA-teknik för att bestämma faderskap bland
annat eller att fastställa släktskap. I Linköping finns också en
rättskemisk avdelning där det utförs undersökningar beträffande
droger i blod, urin och/eller vävnader. Rättspsykiatriska avdelningar finns i Göteborg och Huddinge där undersökningar och
utredningar görs efter begäran från domstol.
I december år 2000 startade i Sverige ett försöksprojekt inom
Rättsmedicinalverket då man införde en ny personalkategori –
rättsmedicinska utredare. En utredare anställdes vardera i Göteborg, Linköping och Umeå. Våren 2002 anställdes ytterligare
utredare i Stockholm, Uppsala och Lund. Vi utredare är sjuksköterskor med erfarenhet av att möta döda människor och anhöriga i
kris. Syftet med utredarprojektet inom rättsmedicin var att förbättra underlaget för de rättsmedicinska slutsatserna samt att
avlasta rättsläkarna med anhörigkontakter och övriga kontakter.
Vi kompletterar polisens rapport och tar fram medicinsk och social
bakgrund.
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På sex platser i Sverige – Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping,
Göteborg och Lund – driver verket rättsmedicinska avdelningar.
Den vanligaste uppgiften är den rättsmedicinska obduktionen.
Den som drabbas av plötslig sjukdom och dödsfall kan bli föremål
för utredning. Här ingår arbetsplatsolyckor, drunkningar, förgiftningar (för analys av vilken drog som har använts) samt självmord.
En person som dör i hemmet och inte tidigare har någon dokumenterad känd sjukdom kan också bli ett fall för rättsmedicinsk
undersökning. Detta gäller även vid plötslig spädbarnsdöd. Alla
Lex Mariaärenden kommer också till vår verksamhet, vilka handlar om felbehandling inom sjukvården. Fotografering och provtagning genomförs ofta i samband med obduktionen. Rättsmedicinalverkets avdelningar utför tre typer av undersökningar på avlidna:
rättsmedicinsk likbesiktning, rättsmedicinsk obduktion och s.k.
utvidgad rättsmedicinsk obduktion. Vid utvidgad rättsmedicinsk
obduktion, d.v.s. när någon annan varit inblandad i dödsfallet, är
det polisen som ger all information och beslutar när den kan lämnas vidare.
På de rättsmedicinska avdelningarna bedrivs också verksamhet
med s.k. levandeundersökningar, rättsintygsundersökningar.
Gärningsmän och målsägande undersöks av rättsläkare och undersökningen dokumenteras. Rättsläkarna kallas också till domstolsförhandlingar.
Det finns alltid en rättsläkare i beredskap dygnet runt på de sex
rättsmedicinska avdelningarna i landet. Det är cirka 90 000 personer som avlider varje år i Sverige. Cirka 9 000 obduktioner genomförs via patologen oftast av dem som dör på sjukhus. Cirka 5 000
blir föremål för rättsmedicinsk undersökning, vilket visar att det
inte är så många som undersöks av dem som faktiskt dör.
Dödsfallsutredningar styrs av olika lagar, begravningslagen,
begravningsförordningen och SOSFS 1996:29 (Socialstyrelsens
författningssamling) – Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården
vid dödsfall. I en dödsfallsutredning här i landet måste den avlidne undersökas så att dödsorsaken kan fastställas. Fastställande
av identitet skall ske samt utfärdande av dödsbevis. Anhöriga skall
informeras. Beslut ska fattas om eventuell klinisk obduktion eller
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om dödsfallet bör anmälas till polisen för vidare begäran om
rättsmedicinsk obduktion.
Det finns även lagar som styr vad man får göra med den avlidne:
Lag om kriterier för bestämmande av människans död (1989),
ärvdabalken, dödförklaring, begravningslag (1990), obduktionslag
(1996), transplantationslag (1996).
Polisanmälan vid dödsfall görs när dödsfallet har eller misstänks
ha orsakats av yttre påverkan och inte enbart sjukdom t.ex. vid
skada, förgiftning, annan persons inblandning, olycksfall, självmord eller när missbrukare anträffas död. Framskriden förruttnelse, då det kan vara svårt att se skador på kroppen, fel eller
försummelse inom hälso- och sjukvården och oklar identitet är
andra dödsfall som skall anmälas till polisen. Rättsmedicinsk
obduktion görs då det är viktigt att utreda och utesluta brott. Varje
år upptäcks några fall i samband med obduktionen då man finner
att annan person varit inblandad i dödsfallet och man kan konstatera att t.ex. omständigheterna inte stämmer med skadorna.
Polisens dödsfallsutredning innebär att de skall: upprätta anmälan,
eventuellt inleda en förundersökning, göra yttre undersökning,
kontrollera identitet, göra avvisitering, undersöka platsen, tala
med anhöriga och vittnen, eventuellt besluta om rättsmedicinsk
obduktion och utfärda begravningstillstånd.
Vår uppgift är därefter att ta reda på vad som har hänt, vad som är
dödsorsaken, händelseförloppet d.v.s. om omständigheterna
stämmer med skadorna. Det fastställs ett dödssätt som kan vara
sjukdom, olycksfall, suicid, homicid (mord). Rättsmedicinska
avdelningen hjälper sjukvården med tillvaratagande av vävnader.
Sökning sker i Socialstyrelsens donationsregister. Anhöriga måste i
dessa fall samtycka.
Dagen innan obduktion läses polisens handlingar igenom för att se
vilken information som har lämnats. Behöver något kompletteras
eller förtydligas? Ibland saknas en del information som kräver
kontakt med anhöriga eller sjukvården. Inga journalhandlingar
från sjukvården kommer med automatik. Fanns kända sjukdomar,
hjärtsjukdom, diabetes, epilepsi eller annat? Läkemedelsanvänd62

ning? Missbruk av alkohol, läkemedel eller narkotika? Uttalat
livsleda? Tidigare suicidförsök? Hur har personen mått senaste
tiden i livet? Har något nyligen inträffat? Separation, dödsfall,
arbetslöshet etc.? Senast sedd, hörts av i livet?
Anhöriga vill veta vad som hänt och vill också gärna berätta vad
de vet. De är välkomna att kontakta oss för medicinska och praktiska frågor.
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Samhällskostnader och suicid
Jan Berglöf, NCO, Räddningsverket
E-post: jan.berglof@srv.se

Detta kommer att handla om vad man kommer fram till om man
har ett samhällsekonomiskt perspektiv när man studerar suicid
och suicidförsök.
Jag arbetar på NCO i
Karlskoga som är en enhet
inom Räddningsverket.

Suicid och samhällsekonomiska
kostnader

NCO är resultatet av ett
regeringsuppdrag till RäddNCO
ningsverket att bygga upp
Nationellt Centrum för
lärande från olyckor
ett nationellt centrum för
erfarenhetsåterföring från
www.raddningsverket.se/nco
olyckor i Karlskoga. Syftet
med detta var att skapa möjligheter till en samlad bedömning av
olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige.
Resultaten är baserat från en rapport som publicerades förra hösten och som finns att ladda ner från vår hemsida.
Statistiken som visas är
producerad av Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen. Dödsfallen och
antalet fullbordade suicid
kommer från Dödsorsaksregistret. Suicidförsöken har
hämtats från Patientregistret
som innehåller alla som har
vårdats på sjukhus under
minst ett dygn.

Vanligaste dödsorsaker år 2001
Övriga
19%
Yttre orsaker till
sjukdom och död
5%

Tumörer
24%

Andningsorganens
sjukdomar
6%

Cirkulationsorganen
s sjukdomar
46%

Fotnot: Mkr = Miljoner kronor. Mdr = Miljader kronor
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Av alla dödsfall som inträffar i Sverige under ett år svarar skador
för fem procent av alla dödsfall och är därmed den fjärde största
dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar, andningsorganens
sjukdomar och tumörer.
Totalt var det år 2001 cirka 4 600 perrsoner som omkom till följd av
skador. Det innebär att var 20:e som avlider i Sverige gör det till
följd av någon form av skada.

Dödsfall orsakade av skador år 2001
Dödsfall 2001
orsakade av skador
Män: 2 941 (63%)
Kvinnor: 1 718(37%)

Totalt: 4 659

Olycksfall

Självmord

Våld

Medicinska
kompl. mm

Oklar avsikt

Män: 1 718 (60%)

Män: 833 (70%)

Män: 57 (66%)

Män: 249 (70%)

Män: 84 (52%)

Kvinnor: 1 143 (40%)

Kvinnor: 363 (30%)

Kvinnor: 29 (34%)

Kvinnor: 107 (30%)

Kvinnor: 76 (48%)

Totalt: 2 861

Totalt: 1 196

Totalt: 86

Totalt: 356

Totalt: 160

Knappt två tredjedelar var män och drygt en tredjedel var kvinnor.
Olycksfall dominerande drygt 60 procent. Med olycksfall menas
fallolyckor, trafikolyckor, drunkning, bränder o.s.v.
Ungefär 1 200 personer avlider till följd av suicid och det är
25 procent av alla som dör av skador. Merparten av dessa är män,
70 procent.

Antal fullbordade suicid

Detta diagram visar
antalet fullbordade
Avsiktlig självdestruktiv handling, 1987-2001
Antal döda
suicid. De är klassade
som avsiktligt självdestruktiv handling och
inträffade under perioden 1987 till år 2001.
Den röda linjen avser
kvinnor, männen den
gröna och den blå är
totalt antal suicid.
1 200 suicid motsvarar 13 suicid per 100 000 invånare
1 800

Totalt

1 600
1 400
1 200

Män
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800
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Trenden är nedåtgående och detta gäller både män och kvinnor
även om en liten ökning kan skönjas i slutet av perioden, åren 2000
till 2001.
I kostnadsberäkningarna har jag valt värden från år 2001 som
varken är för högt eller för lågt sett ur den senaste 5-10 års perioden.

Antal dödsfall med oklar avsikt

Förutom de 1 200 som
avlider efter klarlagda Ytterligare 400 personer per år avlider under oklara
suicid är det 3-400 som omständigheter
årligen avlider där
Skadehändelse med oklar avsikt, 1987-2001
Antal döda
omständigheterna
kring dödsfallet är
oklart. Många av dessa
är förmodligen suicid
men jag har valt att inte
ta med dessa för det
finns en viss osäkerhet.
Jag har istället inriktat
mig på att hitta en lägsta gräns för vad suiciden kostar samhället.
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Detta diagram visar utvecklingen av antalet skadehändelser där
omständigheterna kring dödsfallen har varit oklara. Under den
senaste femårsperioden har det pendlat kring 300 personer per år.
Det är den övre blå linjen.
I förra veckan var det ett uppmärksammat dödsfall i Nybroviken i
Stockholm. Ett sådant fall kan klassas som skadehändelse under
oklara omständigheter. Det kan vara ett suicid men lika gärna ett
olycksfall.
Problemet är inte bara antalet fullbordade suicid. Även de som
försöker ta sitt liv tillhör problembilden. Totalt har antalet avsiktliga självdestruktiva handlingar pendlat mellan 6 000 och 7 000
stycken. Dock har det skett en ökning från år 1998 till år 2001 (både
män och kvinnor) med totalt över 1000 personer (observera att
teckenförklaringen är fel i diagrammet). Cirka 7 000 suicidförsök
motsvarar sex suicidförsök fullbordat suicid vilket kan vara ett lågt
66

värde. Källor som
Suicidförsök
National Institute
Avsiktlig självdestruktiv handling, 1987-2001
Antal slutenvårdade
of Mental Health
menar att det går
mellan åtta till 25
suicidförsök på
varje fullbordat
och National
Mental Health
Association anger
kvoten tio
7 000 suicidförsök motsvarar 6 suicidförsök per fullbordat suicid
suicidförsök
per varje fullbordat suicid. Sjutusen kan vara en underskattning
och alla försök är förmodligen inte kända.
8 000
7 000

Totalt
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Precis som med fullbordade suicid finns personer som skadar sig
själva under oklara omständigheter. Detta är ungefär ytterligare
1000 personer per år. Det är oklart hur stor andel av de självdestruktiva handlingarna som är suicidförsök. Denna grupp ingår
inte i studien. Utöver alla som blir registrerade inom sjukvården
finns många som mår psykiskt dåligt men som inte väljer att utföra
en fysisk handling. Inte heller denna grupp ingår i studien.
Alla ekonomiska studier kan sägas handla
om ”hushållning med begränsade resurSamhällsekonomi
ser”. Orden ekonomi har sitt ursprung
ifrån grekiskan och betyder hushållning.
I detta sammanhang kommer jag att prata
om vad suicidhandlingarna kostar samhället, vilka resurser som förbrukas för att ta
hand om alla som begår suicid eller suicidförsök. Det är ett exempel på en Cost Of
Illness studie. En COI studie beskriver vilka kostnader en sjukdom
ger upphov till under en viss tid. Jag har studerat suicid och
suicidförsök som inträffade år 2001.
När man talar om samhällets kostnad är det viktigt att veta vad
man avser med ”samhället.” Ofta används ”samhälle” för att
beskriva den offentliga verksamheten som bedrivs i statens, kommunernas eller landstingets regi. I det här sammanhanget menas
alla individer i samhället.
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När ett företag gör en ekonomisk kalkyl, företagsekonomisk kalkyl,
fokuserar de endast på inkomster som tillfaller företaget och utgifter som belastar företaget.
En samhällsekonomisk kalkyl går ytterligare ett steg och studerar
även vad som händer utanför företaget. Man studerar inkomster
och utgifter som belastar företaget, kommunen, landstinget och
privatpersoner.
En samhällsekonomisk analys är bredare i sitt perspektiv än en
företagsekonomisk, landstings eller kommunalekonomisk analys.
I ekonomiska utvärderingar kan man
dela in kostnaderna i tre olika typer:
Direkta kostnader handlar om t.ex.
sjukvårdskostnader, läkemedelskostnader, materiella kostnader,
kostnader för sociala insatser o.s.v.

Kostnadstyper
• Direkta kostnader
• Indirekta kostnader
• Humanvärde

Indirekta kostnader är konsekvenser som tillkommer i ett senare
led som en följd av skadan. Typexemplet är produktionsbortfall,
man skadas och blir borta från arbetet en tid. Det leder till att
företaget tappar produktion p.g.a. sjukfrånvaron.
Humanvärdet som är den tredje kostnadstypen ingår inte i Costof-Illness studier. Anledningen är att det inte är en finansiell
transaktion (pengar byter inte ägare) utan uttrycker en betalningsvilja. Merparten av den offentliga verksamheten saknar en naturlig
marknad och pris för sina tjänster. Hur mycket polis kan jag
köpa…? Därför behöver man skatta betalningsviljan för vissa varor
och tjänster där det saknas en marknad.

68

De direkta kostnaderna innehåller ett antal olika kostnader:

Direkta kostnader
• Medicinska kostnader

öppen och sluten vård, transport av skadade, medicin,
tekniska hjälpmedel

• Rehabiliteringskostnader kostnader för att återföra en skadad person till ett
”normalt” liv

• Materiella kostnader

kostnader för att återställa skadad egendom

• Administrationskostnader merkostnader för administration till följd av olyckor, t.ex.
inom socialförsäkring, polis- och rättsväsende

• Övriga kostnader

merkostnader för räddningstjänsten till följd av olyckor

Medicinska kostnader innefattar kostnader för vård och transport av
de skadade till sjukhus.
Rehabiliteringskostnader uppstår då en person som har råkat ut för
en olycka tränas för att återgå till ett ”normalt” och yrkesaktivt liv.
När det handlar om suicidhandlingar är det ofta kostnader för
psykologiskt och socialt stöd. Kostnaderna uppstår oftast efter det
att den medicinska behandlingen är klar.
Materiella kostnader handlar om kostnader för reparation eller
ersättning av egendom som skadats i samband med olyckor. Jag
har antagit att det inte uppstår några egendomsskador i samband
med suicidhandlingarna.
Administrativa kostnader uppkommer vid handläggning av ärenden
som en olycka kan ge upphov till, exempel är socialförsäkringssystemets kostnader för handläggning av sjukfrånvaron. Ett exempel på en övrig direkt kostnad är de merkostnader som olyckor
medför för räddningstjänsten.
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De medicinska kostnaderna kan delas in i fyra typer.
•
•
•
•

Sjukhusvård (sluten vård).
Transporter.
Läkemedel/hjälpmedel.
Långvarigt vårdbehov.

Medicinska kostnader uppgår
till drygt 624 Mkr
Skador som kräver sluten vård
7 000 patienter värderad till 35 100 kr/vårdtillfälle

246 Mkr

Transporter till/från behandling
1 200 suicid och 7 000 suicidförsök genererar 18 000 resor

9 Mkr

Läkemedel och hjälpmedel
Läkemedelskostnaden 46 Mkr och hjälpmedelskostnaden 8 Mkr

54 Mkr

Långvarigt vårdbehov
0,3 % av all långvarig ohälsa

315 Mkr

Kostnaden för dessa uppgår till drygt 624 Mkr.
Skador som kräver sjukhusvård uppgår till 246 Mkr. Det var 7 000
patienter som vårdades till en kostnad av 35 100 kronor per vård
tillfälle (35 tkr hämtat från landstingsförbundet).
De transportsätt som är aktuella är ambulans, taxi, specialfordon,
egen bil samt kollektivtrafik. Totalt leder suicidhandlingarna till
18 000 resor till en total kostnad på 9 Mkr, 500 kronor i genomsnitt.
När det gäller läkemedelskostnaden står skador och förgiftningar
för 3,5 procent av Apoteksbolaget AB:s totala försäljningsvolym.
Om vi antar att fem procent av dessa kostnader avser suicidförsök
uppgår läkemedelskostnaden till 46 miljoner kronor år 2001. (7000
av 135000 vård tillfällen till följd av skador = 5 %). På samma sätt
beräknas kostnaden för de tekniska hjälpmedlen som då blir åtta
Mkr.
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Långvarigt vårdbehov är den vård som de som skadats allvarligt
kräver efter att de har skrivits ut från sjukhuset. De flesta skadorna
kräver oftast ingen vidare efterbehandling efter sjukhusvistelsen.
Ett fåtal blir dock så svårt skadade att det medför svårigheter för
dem att klara sig själva. Ofta är det kommunerna som tar över
vårdansvaret. I en SCB-rapport framgår att sex procent av all
långvarig ohälsa beror på skador och förgiftningar. Hur mycket av
dessa som avser suicid är oklart. Vi antar att fem procent av alla
vård tillfällen till följd av skador är suicidförsök. Det innebär en
andel på 0,3 procent av kommunernas driftkostnad av äldre och
handikappomsorgen och landstingens primärvårdsanslutna hemsjukvård. Det skulle innebära att vårda de som skadas svårt efter
ett suicidförsök uppgår till 315 miljoner kronor. Det är främst
fysiska skador som leder till allvarliga funktionshinder och som
omfattas av den kommunala omsorgen. Med tanke på detta finns
en risk att denna kostnad är överskattad, men å andra sidan behöver den inte enbart handla om fysiska funktionshinder utan även
psykiska sjukdomar kan kräva kommunal omsorg.
Ingen kostnad för öppenvården, alla suicidförsök antas leda till
sluten vård. (Ett antagande som förmodligen inte stämmer med verkligheten och underskattar de medicinska kostnaderna).
Ibland behöver den som varit
Rehabiliteringskostnaden
sjukskriven till följd av ett
20 behandlingstimmar á 1 000 kr
olycksfall stöd för att kunna
20 000 kr/behandling
börja arbeta igen. Rehabilitering
är ett samlingsbegrepp för alla
Totalt 140 Mkr
åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad hjälp. Rehabiliteringskostnader avser de kostnader som
uppstår då en person som har råkat ut för en olycka tränas för att
kunna återgå till sitt arbete i normal omfattning. Detta skede
uppstår oftast efter att den medicinska behandlingen är klar. Det
kan handla om att återanpassa individen till tidigare yrke, att
omskola personen till ett nytt yrke eller om att anpassa bostäder till
följd av fysiska funktionshinder som uppstått från olyckan. När
det gäller suicidförsök antas att de fysiska skadorna inte blir så
allvarliga som vid t.ex. trafikolyckor. Däremot uppstår behovet av
psykologiskt och socialt stöd efter självmordsförsök. Det har inte
varit möjligt att hitta kostnader för rehabilitering för personer som
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försökt ta sitt liv. Jag har utgått från behandlingar mot depressiva
tillstånd som omfattar cirka 20 behandlingstimmar och varje
behandlingstimme antas kosta 1 000 kronor (det finns subventionerade behandlingar av typen psykoterapi till 500-900 kr/tim, 1000
rimlig). Totalt skulle en behandling kosta 20 000 kronor vilket
förmodligen är i underkant då vissa stressrelaterade behandlingar
kostar över 100 000 kronor från privata vårdgivare. Om vi antar att
alla som behandlats för ett självmordsförsök får denna behandling
skulle kostnaden uppgå till 140 miljoner kronor.
En olycka med personskada
eller egendomsskada kan även
ge upphov till administrationskostnader som medför handläggning av de ärenden som
följer av ett olycksfall. Dessa
kostnader avser den tid och
andra resurser som tas i anspråk för att:
• utreda händelseförloppet,
• utreda konsekvenserna eller
• utreda ersättningen för olyckan.

Administrativa kostnader
•
•
•
•

Försäkringsadministration
Socialförsäkringsadministration
Polisväsendets administration
Rättsväsendets administration

Den här resursförbrukningen skulle ha kunnat ha använts till mer
”nyttig” verksamhet om inte olyckan hade inträffat. Administrationskostnaderna består av:
• Försäkringsadministration (administrera skade- och livförsäkringar).
• Socialförsäkringsadministration (administrera sjukpenning,
förtidspension, sjukbidrag, rehabilitering, handikappersättning).
• Polisväsendets administration (en del olyckor medför att polisen
assisterar vid olycksplatsen, gör olycksutredningar vilket kräver
resurser som skulle ha kunnat användas till något annat).
• Rättsväsendets administration (en del olycksfall leder till
domstolsförhandlingar, kanske inte så aktuellt vid suicid).
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AdministrationskostAdministrationskostnader uppgår
naden har beräknats
till drygt 82 Mkr
fram ur en tidigare
Totalt
Antal
Enhetskostnader
rapport ”Samhällets
38 Mkr
1 200
Suicid
31 500 kr
kostnader för
olyckor.” Jag har tagit
44 Mkr
7 000
Suicidförsök 6 300 kr
genomsnittskostnaderna från denna rapport och använder endast en klumpsumma
som är uppdelad på suicid och suicidförsök. Denna klumpsumma
är inte uppdelad vad försäkringsadministration, polis- eller rättsväsendet kostar var för sig. Ett suicid beräknas kosta 31 500 kronor
och det ger totalt 38 Mkr. Ett suicidförsök antas kosta drygt 6 000
kronor och total blir det 44 Mkr.
De kostnader som beräkÖvriga kostnader
nas är räddningstjänstens
kostnader. Andra kostnaKostnader för räddningstjänst
der som tidsförlust för
Varje utryckning antas kosta i genomsnitt 7 400 kr
tredje person och nyttoförlust att inte kunna ha
2 000 utryckningar
tillgång till skadade ägodeTotalt 15 Mkr
lar bedöms inte vara aktuella. Det antas att räddningstjänsten är närvarande vid vart
fjärde suicid och suicidförsök. Det handlar om de fall när det gäller
exponering för gaser/ångor, sprängämnen, kemiska ämnen,
drunkning, rök/öppen eld, fall från hög höjd, motorfordon samt
att kasta/lägga sig framför föremål i rörelse.
Det skulle innebära att antalet utryckningar skulle uppgå till 300
plus 1 750 stycken, totalt 2 050 utryckningar. Varje utryckning
värderas till drygt 7 000 kronor (samhällets kostnader för olyckor).
Detta ger totalt en kostnad på 15 Mkr.
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ProduktionsbortProduktionsbortfall
fall är en indirekt
kostnad och speg- - Produktionsbortfall till följd av dödsfall
lar den produk- Produktionsbortfall till följd av långvarig frånvaro
tionsförlust som
- Tillfälligt produktionsbortfall
uppstår på grund
av skadan/olyckan.
Beräkningen av produktionsbortfallet utgår från att löneinkomsten
speglar produktiviteten för den anställde/skadade. Produktionsbortfallet kan vara både långvarigt och tillfälligt beroende på
skadans svårighetsgrad. De kategorier som normalt beräknas är:
• Produktionsbortfall till följd av dödsfall.
• Produktionsbortfall till följd av invaliditet/långvarig frånvaro.
• Tillfälligt produktionsbortfall.

År 2001 avled 1 200 personer till följd av avsiktlig
självdestruktiv handling.
Av dessa var det knappt
870 som var i yrkesverksam ålder eller yngre.
Drygt 70 procent av alla
suicid gjordes av personer
i den arbetsföra åldern.

Produktionsbortfall till följd
av dödsfall
Exempel på två åldersgrupper
Ålder vid
olyckan

Män

16-19
55-64

4,6 Mkr
1,0 Mkr

Kvinnor
3,5 Mkr
0,7 Mkr

Totalt produktionsbortfall till följd av
fullbordade suicid

2 110 Mkr

Produktionsbortfallet varierar beroende på när man förolyckas.
Kostnaden baseras på antalet yrkesverksamma personer som
skulle ha återstått om inte dödsfallet hade inträffat. Yrkeslivet
antas fortgå till 65 års ålder. Ju yngre personer som drabbas ju
större produktionsbortfall. Beräkningen baseras på SCB:s medelinkomst och exempel på detta är att produktionen som män 16-19
år kommer att producera under sin livstid (t.o.m. 65 år) värderas i
genomsnitt till 4,6 Mkr. Det lägre värdet mellan de två åldersgrupperna beror på att den yngre åldersgruppen har flera yrkesverksamma år framför sig. Vi ser dessutom att kvinnorna har ett lägre
produktionsvärde p.g.a. att den baseras på löneinkomsten.
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Totalt uppgår produktionsbortfallet till följd av suicid till
2,1 miljarder kronor.

Produktionsbortfall till följd
Produktionsbortfall till
av långvarig frånvaro
följd av långvarig frånvaro bygger på att
Baseras på antal
Totalt produktionsbortfall
människor skadas så
svårt i olyckor att de
• förtidspensioner ……..……………… 178 Mkr
inte kan återgå till
• sjukbidrag .……….…………………. 23 Mkr
arbetet och istället
Summa 201 Mkr
förtidspensioneras eller
får sjukbidrag under
max två år.
Hur många som förtidspensioneras till följd av suicidförsök är
oklart. Vi har gjort ett antagande hur många som beviljas förtidspension och sjukbidrag och totalt uppskattas produktionsbortfallet
för dem som blir allvarligt skadade till drygt 200 Mkr.
Ungefär två tredjedelar av
alla självmord har sin
grund i någon form av
depressiv sjukdom. Man
kan därför anta att sjukfrånvaron kan vara av
ansenlig längd. Jag har
antagit att de som blir
utskrivna från den slutna
vården blir borta från
arbetet i minst fyra
veckor.

Tillfälligt produktionsbortfall
Frånvarande från arbete >4 veckor
29-59 dagar
12%

Över 2 år
14%

60-179 dagar
26%

1-2 år
25%

180-364 dagar
23%

Totalt produktionsbortfall till följd av tillfällig frånvaro

2 290 Mkr

Figuren visar hur dessa fördelas på olika längder på sjukskrivningsperioden. Denna bild gäller alla sjukskrivningar oavsett
orsak. Det är t.ex. 12 procent som är sjukskrivna mellan en till två
månader och 14 procent i över två år. Av 7 000 suicidförsök var det
ungefär 6 000 personer som var i yrkesverksam ålder.
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Totalt antas antalet frånvarodagar uppgå till två miljoner frånvarodagar.
Medelvärdet för en sjukfrånvarodag är 1 034 kronor år 2001 enligt
”Samhällets kostnader för olyckor.” Den totala kostnaden för det
tillfälliga produktionsbortfallet uppskattas till 2 290 miljoner
kronor.
Totalt beräknas produktionsbortfallet till följd av suicid och
suicidförsök uppgå till 4 600 miljoner kronor om man summerar
produktionsbortfallet till följd av dödsfall, långvarig frånvaro och
tillfällig frånvaro. Detta är en osäker post då det finns kritik mot att
basera produktionsbortfallet på löneinkomsten. Det finns risk att
man överskattar produktionsbortfallet.

Totala kostnaden för suicid och
Jag hoppas att
suicidförsök i Sverige år 2001
det har framgått
att det är många
SuicidSuicid
Summa
försök
antagande som
Totala kostnader
2 151
3 310
5 461
är gjorda. Det
- Direkta kostnader
42
819
861
innebär att den
Medicinska kostnader
2
622
624
totala kostnaden
Rehabiliteringskostnader
140
140
Administrativa kostnader
38
44
82
bör studeras
Övriga kostnader
2
13
15
med viss försik- Indirekta kostnader
2 109
2 491
4 600
t f a dödsfall
2 109
2 109
tighet. Kostnat f a långvarig frånvaro
201
201
t f a tillfällig frånvaro
2 290
2 290
den kan vara
både större (alla
kostnader ingår inte) och mindre (produktionsbortfallet kan vara
högt skattat).
Totalt beräknas suicid och självmordsförsöken uppgå till 5,5 miljarder kronor. Övervägande delen 84 procent (4,6 Mdr) består av
produktionsförluster på grund av att det är många personer i
yrkesverksam ålder som drabbas.
Vad innebär 5,5 Mdr, vad står de i förhållande till annat? Alla
olycksfall som inträffade år 2001 beräknas kosta 36 mdr (3 000
dödsfall, 130 000 vårdade på sjukhus, 900 000 besök inom öppenvården). En kostnad på 5,5 mdr motsvarar 0,2 procent av Sveriges
BNP år 2001 (BNP är värdet av landets samlade produktion av
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varor och tjänster). Försvarets kostnad motsvarar två procent av
BNP år 2001. Det är bara tio gånger större än vad suicidala handlingarna kostade.
I det här fallet kan vi konstatera att suicidhandlingar kostar samhället mer än fem mdr kr. Det har en informativ karaktär och säger
inget om eventuella preventiva åtgärders effektivitet. Vi vet ju att
alla suicid inte går att eliminera men förhoppningen är att förhindra ett antal då och då. Vi skulle behöva veta vad suicidhandlingar
kostar på marginalen.
Utifrån förra tabellen
går det att räkna ut
vad varje suicid och
suicidförsök kostar i
genomsnitt.

Kostnad per suicid och suicidförsök
1 200 suicid beräknas kosta 2,151 mdr kronor
1 790 000 kronor per suicid

7 000 suicidförsök beräknas kosta 3,310 mdr kronor
Omkring 1 200 suicid
beräknas kosta 2,151
475 000 kronor per suicidförsök
mdr kronor vilket
motsvarar 1 790 000 kronor per suicid i direkta kostnader och
produktionsbortfall. På motsvarande sätt innebär 7 000 suicidförsök till en total kostnad på 3,3 mdr kronor att ett suicidförsök
kostar i genomsnitt 475 000 kronor.

Humanvärdet
Om vi ska
kunna använda
Betalningsviljan
(5000 kr)
detta resultat i Värdet av ett
= 5 Mkr
=
utvärderingar statistiskt liv
Riskreduktionen
(1 promille)
av hur effektiva
preventiva åtgärder är behöver vi veta lite mer om den tredje
kostnadstypen, humanvärdet. När humanvärdet skall skattas
brukar begreppet värdet av ett statistiskt liv användas. Ett statistiskt liv definieras som den genomsnittliga betalningsviljan för en
viss riskreduktion dividerad med riskreduktionen. Om jag köper
en bil med krockkudde och detta tillbehör kostar 5 000 kronor extra
jämfört med samma bil utan krockkudde. Om risken att omkomma
är en promille mellan bilen med och den utan krockkudde är min
betalningsvilja för ett statistiskt liv fem Mkr. Det handlar inte om
vad en människa anses vara värd utan siffran speglar vad samhäl77

lets individer är beredda att betala för att minska risken för ett
dödsfall.

Trafikverkens värdering
Hur stor är betalningsviljan att
förhindra ett suicid? Jag har
Riskvärdering
inte hittat någon som gjort
Dödsfall
16 269 000
Svårt skadad
2 503 000
någon sådan studie eller
liknande studier. Egentligen
har man endast inom transportsektorn kommit längre med dessa
frågeställningar. Man har skattat betalningsviljan att omkomma i
trafikolyckor genom att fråga cirka 5 000 personer hur mycket de är
beredda att betala för att minska risken att omkomma i en trafikolycka.
I 1997 års penningvärde har man skattat riskvärdet till 16,3 Mkr för
att förhindra ett statistiskt liv. I 2001 års prisnivå är värdet 16,9
Mkr. Samtidigt frågade man hur mycket man var villig att betala
för att minska risken att skadas svårt.
Om vi använder trafik- Kostnad per suicid och suicidförsök
verkens värdering av
Riskvärdering
Totalt
Direkta och indirekta kostnader
ett statistiskt liv och
Suicid
16 890 000
18 680 000
1 790 000
svårt skadad och
Suicidförsök
2 600 000
3 075 000
475 000
lägger till de genomsnittskostnader som vi har kommit fram till blir värdet av ett suicid
18 680 000 kronor. Övervägande andelen är då riskvärderingen
eller värdet av ett statistiskt liv. Ett suicidförsök blir på samma sätt
värt 3 075 000 kronor.
När rapporten ”Suicid och samhällsekonomiska kostnader” skrevs
under förra hösten angav SIKA (Statens Institut för KommunikationsAnalys) att riskvärderingen på 16,3 Mkr var i 1997 års prisnivå. I SIKA:s rapport anges det idag att det var fel prisnivå, att det
i själva verket var i 2001 års prisnivå.
Om man tar bort uppskrivningen av riskvärderingen från år 1997
till 2001 prisnivå, som egentligen redan var gjord fast det inte
framgick, blir de rätta värdena är 18 000 000 och 3 000 000 kronor
för ett suicidförsök.
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Avslutningsvis vill jag
visa hur man kan
använda dessa värden.
Anta att vi har en
åtgärd som vi med
goda grunder kan anta
förhindrar ett suicid.
Det är då samhällsekonomiskt lönsamt att
genomföra denna
åtgärd om den kostar
18 mkr eller mindre.

Hur använda dessa värden?
Ett exempel:
En åtgärd som leder till ett inbesparat liv
Åtgärdskostnaden kan få kosta upp till 18 Mkr
Om det är en fysisk åtgärd som dessutom
minskar antalet suicidförsök
Ett suicid + 6 suicidförsök = 36 Mkr

Om denna åtgärd dessutom förhindrar sex suicidförsök kan åtgärden få kosta upp till 36 Mkr.

Sammanfattning
Det inträffar minst 1 200 suicid per år och dessa kostar samhället
2,1 mdr kronor. Det är oklart hur många suicidförsök som inträffar
men vi har antagit att det inträffar 7 000 (de som läggs in på sjukhus efter att avsiktligt skadat sig själva). Kostnaden för dessa
uppskattas till 3,3 Mdr kronor. Totalt uppskattas de suicidala
handlingarna kosta samhället 5,5 mdr kronor i sjukvårdkostnader,
rehabilitering, produktionsbortfall med mera. Produktionsbortfallet är den största kostnadsposten. Det är dessutom oklart
hur denna kostnad ska beräknas. I genomsnitt kan ett suicid värderas till 18 mkr och ett suicidförsök till 3 Mkr när riskvärderingen
inkluderas i värderingen.
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Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och
räddningstjänst vid hot om suicid – Ett exempel från
Jönköpings län
Göran Melin, stf räddningschef vid Räddningstjänsten, Jönköping
E-post: goran.melin@rtj.jonkoping.se

Räddningstjänsterna i Sverige rycker ut vid 100-tal dödsfall vid
bränder, ett 100-tal vid drunkning och cirka 350 vid trafikolyckor.
Allt detta tillsammans känns naturligtvis lite i jämförelse med alla
cirka 1 500 som dör i suicid. När vi insåg att vi ville göra ännu
bättre insatser, använde vi det nätverk för krisstöd som fanns
omkring oss som polisen, Socialtjänsten och psykiatrin. Detta
nätverk borde vara ett Forum att lyfta dessa frågor. Islossningen i
arbetet att komma igång med detta samarbete var när Annika
Petersson deltog på ett av våra möten och presenterade myterna
kring suicid. Det gav oss alla insikten om att här finns en uppgift,
här finns en möjlighet med viktiga insatser. Svårigheter för många
har varit att tala om suicid och vi måste få kunskap om hur vi i
räddningsinsatser skall kommunicera med bland annat media. Vi
måste lära oss att tala om företeelsen suicid men undvika att tala
om metoder. En myt som finns är att den som talar om suicid
aldrig kommer att ta sitt liv. Men tänk om den som sitter som SOSoperatör är övertygad om att så länge som någon pratar om suicid
är det ingen risk. Men frågan är vad personalen gör med ett sådant
samtal när personen förmedlat att han tröttnat på livet om man
inte verkligen tar personen på allvar och inser att den personen
kan ta sitt liv. Ytterligare en myt är att suicid inträffar plötsligt utan
någon varning, d.v.s. att det inte skulle kunna finnas en möjlighet
att upptäcka suicid. Jag har blivit överraskad av hur många som
faktiskt sänder ut rop på hjälp innan försöket. Det finns en tid från
den första signalen till en fullbordad suicid. Den tiden tycks vara
mycket längre än vi har trott. Den viktigaste punkten som vi måste
arbeta med är att det verkligen går att hindra en person från att ta
sitt liv om vi har kunskaper och resurser för det. Många anser att
det inte är någon idé för även om vi hindrar idag kommer det att
hända igen att han gör ett försök eller fullbordar suicid. Vi hade
kontakt med en situation då en kvinna hade ringt till en kontaktperson som hon hade och vi hörde Vätterns vågskvalp i bakgrun80

den under samtalet. Hon hade berättat att hennes avsikt var att ta
sitt liv och genom telefonsamtalet framgick det att hon måste
befinna sig någonstans i närheten av Vättern. För oss var det
ungefär en halvmil att genomsöka. Vi sökte timme efter timme och
kände slutligen att polisen troligtvis var beredd att dra sig tillbaka.
Det kändes tungt och svårt men jag sökte en liknelse på följande
sätt: om det hade varit ett hus som var fyra kilometer långt och
fyra kilometer brett och huset är rökfyllt. I huset finns en människa
som vi vet lever. Då ger vi självklart inte upp och åker hem. Utifrån det resonemanget drogs från Räddningstjänstens sida igång
en insats med helikoptrar ända från Gotland. Efter några timmar
hittade vi kvinnan sittande på en sten i utkanten av vårt sökområde förvånad över att det var så många som brydde sig om just
henne. Vi måste m.a.o. få mer kunskap om myterna kring suicid.
Vad vi har försökt att klara av i rapporten är bland annat ansvarsförhållandena. Vissa saker har varit klara hela tiden bland annat:
• att polisen har rätt till att tillfälligt omhänderta en person om det
finns anledning att anta att denne lider av psykisk störning och
är en fara för sig själv och andra. (47§ LPT , Lag om psykiatrisk
tvångsvård);
• att sjukvården svarar för vårdintygsbedömning;
• ambulanssjukvården medverkar för att föra personen till en
vårdinrättning;
• socialtjänsten ska alltid larmas om det rör minderåriga, det vill
säga under 18 år.
Vad har då räddningstjänsten för ansvar? Här är viktigt att skilja
på två saker:
• Räddningstjänsten har en skyldighet att ingripa där vissa kriterier skall vara uppfyllda som:
– behov av snabbt ingripande;
– det hotade intressets vikt;
– kostnaden för insatsen;
– omständigheter i övrigt (ingen annan kan lösa uppgiften).
Individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall eftersom
räddningstjänsten inte omfattar hälso- och sjukvård eller något
ingripande med våld. Räddningstjänsten måste därför ut i varje
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enskild situation och på plats värdera om det är en situation då
vi har skyldighet att ingripa eller handlar om att vi inte skall
ingripa.
• Vi har också som myndighet i förvaltningslagen ett ansvar att
hjälpa varandra. Det finns en lagstiftning som säger att vi skall
samverka.
Det är inte så att polisen är ansvarig för de olika insatserna och vi
andra gör vad de säger. Vi har parallella uppgifter. Det finns ofta
polis, sjukvård och räddningstjänst på plats samtidigt. Polisen är
den i praktiken som har initiativet till att skapa förutsättningar för
att samverkan kommer till stånd. Någon måste koordinera insatserna så att de olika instanserna inte kommer från
varsitt håll. Räddningstjänst bör ha befäl på plats
för att göra bedömningar
av vilka insatser räddningstjänst ska medverka i. En
brandman som utför en
insats på uppdrag av
polisen har rätt att begå en
annars straffbelagd handling, eftersom han/hon
hjälper den som har den
rätten, som exempelvis
hålla fast eller lyfta bort en
person som sitter på ett
tågspår. Om vi (eller någon
annan) hjälper polisen
tillkommer den rätten att
hålla fast eller lyfta bort.
Om inte polisen finns på
plats och någon ser en person stående på ett spår kan alla handla
med nödrätt i syfte att rädda liv genom att lyfta undan personen
eller hindra en person att gå upp på ett spår.
Vi har skapat en larmrutin som gäller i Jönköpings län som består i
att så fort ett samtal kommer till 112 som indikerar hot om suicid,
ska ärendet kopplas till polisen samtidigt som följande enheter
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larmas ut: Räddningsenhet från närmaste räddningsstyrka samt
berörd insatsledare och brandingenjör. Från sjukvården skickas
ambulans. Samtidigt informeras psykakuten som eventuellt kan ha
information om denna person. Exempelvis om en person står på ett
högt tak inser alla att en stege är bra att ha varför räddningstjänsten larmas, vilket har varit rutin tidigare. Står en person på ett
spårområde är det inte säkert att räddningstjänsten larmas, vilket
tidigare inte var rutin i Jönköpings län. Om det är svårt för en
enskild att få bort personen från spåret kan polis eller räddningstjänsten agera så att tåget stoppas. Den åtgärden är emellertid inte
självklar i Sverige idag. Möjligheterna och rutinerna finns, vilka
dock inte används fullt ut. Om en person uppehåller sig vid en sjö
eller vattendrag har inte räddningstjänsten larmats tidigare men
skall göra det nu inom vårt program. Följande exempel när denna
samordning skall ske är när personen:
• Har tagit sig in i elektriska ställverk.
• Hotar hoppa från höga hus eller berg.
• Uppehåller sig på eller invid spårområde.
• Uppehåller sig invid sjö eller vattendrag.
• Är på väg till sjö, järnvägsspår eller hög höjd.
• Har lämnat avskedsbrev.
Vi har t.o.m. erfarenhet av att vara på den farliga platsen innan den
suicidbenägne personen har kommit dit, vilket har blivit en effekt
av denna samordning. Bara det faktum att det kommer en brandbil
mitt i natten har gjort att den suicidbenägne har gått hem istället
för att fullborda sina planer. Vi rycker t.o.m. ut om vi får ett
avskedsbrev om vi bedömer att det är ett verkligt hot. Vi är förvånade över hur många tillfällen som har inträffat, då vi verkligen
kan hjälpa till och i realiteten förhindra ett suicid. Vad vi försöker
göra är att köra fram tyst och stoppa all väg- eller tågtrafik.
Räddningstjänsten har en ganska stor vana att ha kontakt med
banverkets trafikledningscentral och här gäller att använda rätt
beteckning i den samverkan. Gäller det tågstopp är det stopp av
tåg enligt tidtabell medan vid trafikstopp gäller stoppet alla tåg
inklusive arbetståg. Är risken den att personen kan komma i
kontakt med kontaktledningar skall räddningsfrånkoppling
begäras för att all ström skall brytas. I vår utbildning ingår att
kunna oskadliggöra en el-anläggning, en funktion som inte polisen
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har, vilket är ett viktigt skäl för detta samarbete. Vi försöker utrymma och vi försöker skapa lugn.
För två veckor sedan kopplades ett SOS-samtal in från Göteborg
om en person som stod på spåret vid järnvägsstationen i Jönköping. Mannen antogs vara beväpnad. Då hade polisen en stor
styrka insatt åtta mil söderut p.g.a. ett stort bråk. Räddningstjänsten begär räddningsfrånkoppling så att inga fler tåg kan
komma in medan vi väntar på att någon polis kan komma till
platsen. Då vet vi i alla fall att inget tåg kan komma in.
Vi har viss utrustning som kan användas, som hoppkuddar och
stegar. Med hoppkuddar kan man mildra fallet. Vi har inhämtat
kunskap via Jan Beskow som säger att det kan förhindra ett suicid,
men såväl stege som hoppkudde kan också framkalla ett suicid.
Med denna tvetydighet blir det ännu viktigare att arbeta samordnat och koordinerat. En förhandling är svår men i vår situation är
det ofta vi som får påbörja en förhandling. I hälften av fallen är
någon inom räddningstjänsten den första på plats. Vi kan inte
fortsätta själva förhandlingen men i många fall har vår inledning
ändå bidragit till att det inte har behövts någon förhandling vidare.
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Förhandlarens roll:
Ändrat beteende. Resultat:

 Icke-våldslösningar
 Komma ut frivilligt, släppa gisslan etc.
Påverkan. Hur?
 Introducera problemlösning.
 Gemensamt söka lösning.
Förtroende. Hur?
 Respekt för motpartens perspektiv
 Behandla motparten värdigt.
Relation. Hur?
 Förstå motparten.
 Visa empati
Kommunikation. Hur?
 Aktivt lyssnande
 Sammanfattningsteknik

Vi ger genom denna samordning den drabbade möjlighet att välja
vem han vill komma i kontakt med.
Andelen som meddelar sina avsikter i direkt anslutning till
suicidförsöket är större än vi hade väntat. Det är viktigt att fånga
upp och agera vid varningssignaler. Vi har också fått en utbildning
i att tolka dessa signaler. En särskilt viktig målgrupp för denna
utbildning var SOS Alarms operatörer. Det gjorde att många inte
påverkades av myten att det inte var någon idé att göra en insats
utan alltfler agerar aktivt. Antalet larm totalt till polisen verkar öka
vilket kan bero på ökad uppmärksamhet hos larmcentralerna.
Femton händelser (år 2004) har räddningstjänsten larmats till i
Jönköpings kommun jämfört med enstaka tidigare år. Om denna
ökning skulle vara representativ för hela landet motsvarar det över
1 000 händelser som kommunal räddningstjänst skulle kunna
ingripa vid varje år utöver det som sker idag. Flera av händelserna
år 2004 rörde personer som vistades på spårområden och som
lyftes bort av räddningstjänstens personal innan tåget kom. Det är
svårt att bevisa, men vi är ganska säkra på att de larmrutiner som
vi i samverkan har skapat har medfört att vi har kommit in tidigt i
skedet och därför kunnat avbryta suicidförsöket och därmed
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räddat liv. Vi måste också påbörja ett arbete med utvärdering av
detta arbetssätt för att få mer säkra belägg för nyttan av samarbetet.
Det råd som känns viktigt att skicka med i samband med denna
konferens är:
•
•
•
•

Ta kontakt med räddningstjänst, SOS Alarm och polis.
Diskutera utifrån erfarenheter.
Det finns fungerande nätverk när det gäller krisstöd.
Sprid kunskap om myter!!
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Är en snabbare insats av räddningstjänsten lönsam?
Björn Sund, biträdande forskare i nationalekonomi, Handelshögskolan,
Göteborgs Universitet
E-post: bjorn.sund@economics.gu.se

Jag har arbetat för Räddningsverket sedan 1996 och har haft
mycket samarbete med Göran Melin vid räddningstjänsten här i
Jönköping. Bakgrunden till studien är att ställa kostnader i relation
till fördelarna. Den studerade åtgärden var att larma räddningstjänsten direkt vid hot av suicid. Tidigare var det oftast så att
polisen larmades i första hand och att det tog tid innan räddningstjänsten blev inkopplad. När en kostnadsnyttokalkyl studeras är
det viktigt att inte bara se på den direkta kostnaden utan hur det
påverkar samhället i stort. En kostnadsnyttostudie innebär att man
väger kostnaderna mot fördelarna vilket i detta fall motsvaras av
”räddade” människoliv tack vare snabbare insatser. Kostnaderna
som vägs mot handlar om utbildningsinsats som har varit ungefär
två timmar per år/befäl. Eftersom det handlar om dygnet runt
beredskap blir det ett antal befäl som skall utbildas. Kostnaderna
för utrusning har varit ganska ringa, eftersom den utrustning som
har behövts redan finns. Utryckning medför lite större kostnad i
jämförelse med utrustning.
I starten hade vi egentligen inga uppgifter. Det vi har kommit fram
till nu är dock baserat på så pass få fall att det är svårt att värdera.
Vi har tittat på den insatsstatistik som fanns för åren mellan 1996
till 2004 och använt oss av olika sökord som självmord, suicid,
hopp, hoppade o.s.v. Det blev så många träffar vid sökorden hopp,
hoppade att dessa sattes i kombination med död, avliden, omkom.
Sökord
Träffar
• Självmord
270
• Suicid
54
• Hopp, hoppa, hoppade,
hoppat, tåg, järnväg, hängning, spår i kombination med
död, avliden, omkomna
192
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Kommentar
varav fullbordade 73 fall
varav fullbordade 5 fall

varav järnväg/spår 173 fall

Majoriteten av fallen var järnväg och spår. Från andra studier har
det visat sig att 80 procent av dessa avlidna vid järnväg och spår är
självmord. Den kommunala räddningstjänstens insatsstatistik har
blivit bättre och bättre efter starten. Vi måste också vara medvetna
om att det är svårt att avgöra om det är suicid eller inte.
Om man utgår ifrån de metoder som insatsstatistiken täcker visar
tabellen att det framför allt sker mycket utryckningar till ”övriga
metoder” och det är järnväg och spår:
Metod
Förgiftning med fasta och flytande ämnen
Hängning
Skjutning
Dränkning
Förgiftning med gaser och ångor
Hopp från hög höjd
Stickande och skärande föremål
Övriga metoder
Oklart
Totalt

Antal
0
7
5
8
8
10
1
159
3
232

I samtliga av dessa redovisade fall har räddningstjänsten och
andra enheter kommit in alldeles för sent. Det har varit en princip
att inte larma räddningstjänsten när vapen och knivar är inblandade. Vi har diskuterat med räddningstjänsten vilka situationer
som är rimliga att ingripa i. Den hypotes som har ställts har varit:
vad hade hänt om räddningstjänsten hade kommit 5-10 minuter
tidigare till platsen? Tyvärr har alldeles för lite information lämnats kring de aktuella fallen, vilket har gjort det svårare att analysera. Det kan stå suicid men ingen övrig information. Däremot
hittades fem fall där två fall var förgiftning med gaser och ångor,
ett fall dränkning, ett fall övriga metoder som var brand och ett
oklart fall. Ett exempel på vad som kan stå i ett fall är:
Självmord. Vid vår ankomst var pulsen fortfarande kännbar.
Upplivningsförsök igångsattes genast. Avbröts ej förrän
ambulanspersonal kopplat på respirator. Sen ambulans p.g.a.
att ambulans fick rekvireras från annan ort.
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Hade man kommit tidigare kanske den här personen kunnat
räddas till livet. Vi har antagit en sannolikhet på en av tio att
personen hade kunnat räddas vid tidigare ankomst. Andelen har
framkommit utifrån en tidigare studie. Analysen kan visa att vart
450 liv hade kunnat räddas. Eftersom det var så många järnvägsoch spårfall fanns inget fall där utfallet hade kunnat påverkas. Tre
olika strategier har valts att användas:
1. Insats vid hängning, dränkning, förgiftning med gaser och
ångor, hopp från hög höjd, övriga metoder.
2. Insats vid hängning, dränkning, förgiftning med gaser och
ångor, hopp från hög höjd.
3. Insats vid samtliga suicidlarm.
När räddningstjänsten kan tänkas vara först på plats skickas de till
platsen. I strategi 1 hade vi 192 insatser som är granskade i vilka
fanns fyra fall där liven hade kunnat räddas. Om man larmar
räddningsfallen vid samtliga fall och använder strategi ett finns
möjlighet att rädda liv vart 500:e fall. När det gäller strategi 2 finns
möjlighet att rädda liv vart 100:e fall och vid strategi 3 blir det
enligt sannolikhetstalen vart 450:e fall. Frågan blir då hur stora
kostnaderna blir och om det verkligen är lönt att skicka räddningstjänsten och därmed rädda vart 500:e liv? Vid beräkningar (se
tidigare föredragning av Göran Melin) blir det höga sparkostnader
om man ser på varje människas del i samhället. Ett exempel visar
att i ett samhälle med 20 000 invånare tjänar man 83 000 kronor
vilket kan jämföras med kostnaden på 14 000 kronor. Resultatet
blir en åtgärd med en kvot som på varje satsad krona ger sex
kronor tillbaka.
Olika åtgärder som är aktuella för räddningstjänsten att använda
sig av är automatlarm, brandvarnare, handbrandsläckare, sprinklers. För dessa finns kvoter uträknade för att jämföras med en
snabbare insats vid hot om suicid. Det finns emellertid en stor
osäkerhet kring resultatet för den sistnämnda åtgärden. Först får
man analysera vad insatsstatistiken säger d.v.s. när erfarenheterna
har visat att människor har kunnat räddas. Utvecklingen av larmstrategier som har att göra med när räddningstjänsten skall skickas
till platsen. Här finns en stor potential. Det finns även regionala
skillnader beroende på hur samhällsplaneringen ser ut – finns det
mycket spårområden, många höga hus, mycket vatten, finns vapen
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tillgängliga. Räddningstjänstens arbetssätt förändras också. Finns
fler mindre enheter gör detta att det kanske går att komma snabbare på plats. Bieffekter handlar om bättre samordning mellan
polis, socialtjänst, psykiatri och räddningstjänst. I sammanhanget
kan det vara viktigt att ta reda på vilka effekter, som stopp i all
trafik på spårområden som ger förseningar, som kan få konsekvenser för många andra. I enstaka fall är det kanske inget problem,
men sker det ofta blir det säkert stora problem.
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Samverkan mellan primärvård och psykiatri i
Jönköpings län
Maria Mauritz, distriktsläkare vid Råslätts vårdcentral och allmänläkarkonsult vid Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
E-post: maria.mauritz@lj.se

Alla vinner på ett samarbete mellan primärvård och sjukhus. Detta
gäller både vårdcentraler och kliniker, men kanske framför allt
patienter. I Jönköping bedrivs samarbete i form av så kallade
allmänläkarkonsulter (AKO), som etablerar en personlig kontakt
med en eller ett par samarbetspartners på respektive klinik. Genom
regelbundna kontakter per telefon, mejl och möten informeras
sjukhuskliniken om primärvårdens arbetssätt och vice versa.
Målet är att få ett bättre resursutnyttjande och att optimera patientflödet. Patientens säkerhet ökar om uppföljningsrutiner förbättras.
Intentionen är att ge ökad trygghet för patienten med ett synligt
samarbete mellan primärvård och klinik.
Grundläggande principer för allmänläkarkonsulterna är att ta ett
professionellt ansvar, förankra beslut och överenskommelser i de
egna leden och ta initiativ till gemensamma fortbildningsinsatser.
Man söker förbättra såväl vårdkedjan som kvaliteten på remisser
och epikriser (=utskrivningsanteckningar). Man tar fram gemensamma rekommendationer för undersökningar, diagnostik och
behandling. Överenskommelser dokumenteras i så kallade AKOdokument som finns lätt tillgängliga på intranätet och regelbundet
revideras. Enkäter har visat att dessa används regelbundet i arbetet
i primärvården i Jönköping. Dessa dokument finns nu även tillgängliga på http://www.lj.se/ako/ och kan läsas av alla intresserade.
Det lokala sammarbetet i AKO:s regi mellan primärvården och den
psykiatriska kliniken vid Ryhov har pågått i flera år. Exempel på
AKO-dokument som skapats är:
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• ansvarsfördelning i form av vårdriktlinjer för samverkan mellan
primärvård och psykiatri diagnosvis;
• handläggning vid vårdintygsbedömningar;
• sekundärprevention alkohol.
Ett länsövergripande vårdprogram för behandling av vuxna med
depression blev färdigt våren 2004. Under arbetets gång sökte vi
andra vårdprogram för jämförelse, men fann inga tidigare exempel
där psykiatri och primärvård samverkat i länsövergripande vårdprogram i Sverige kring depression. Vårdprogrammet gäller vuxna
men omfattar även BVC (Barnavårdscentral).
Barnhälsovården i länet har infört EPDS-screening (Edinburgh
Postpartum Depression Scale) på BVC för att identifiera nyblivna
mödrar som är nedstämda. Dessa erbjuds stödsamtal med BVCsköterska alternativt stödterapi hos BVC-psykolog. Det yttersta
ansvaret i denna vårdkedja har psykiatriska kliniken. Tanken är att
med tidiga insatser underlätta barnets anknytning och utveckling
genom att stödja och behandla en eventuellt deprimerad förälder.
Vårdprogram för suicidprevention för vuxna har nyligen publicerats och lagts ut på vårt intranät samt Internet – www.lj.se , sökord
”vårdprogram.”
Båda dessa vårdprogram har tagits fram genom ett brett samarbete
mellan primärvård och psykiatri i de tre sjukvårdsområdena i
Jönköpings län (Höglandssjukhusets sjukvårdsområde, Eksjö,
Värnamo sjukvårdsområde och Jönköpings sjukvårdsområde) och
med förankring i respektive medicinska programgrupp. Olika
berörda professioner finns representerade. Särskilt värdefullt är att
representanter för anhörigorganisationen SPES också har deltagit.
Därigenom har även patient- och anhörigperspektiv funnits med i
processen. Vi har försökt undvika att skriva vårdprogrammet som
en lärobok. Det har varit viktigt att formulera praktiska rutiner, ge
underlag för förbättrade diagnostiska möjligheter, underlätta
remisshantering och vidga samarbetet samt att klargöra lokala
vårdnivåer och ansvarsområden.
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För primärvården har formulerats tre viktiga ”budskap”:
• Våga fråga.
• Dokumentera suicidriskbedömningen.
• Samverka med närstående.
Tonvikten har lagts på hur man tar suicidanamnes, i första hand
enligt ”suicidstegen,” men också suicidriskbedömning med beaktande av statistiska riskfaktorer. Redan sjuksköterskan i telefonrådgivningen bör använda sig av skattningsfrågor för att fånga
upp patienter med depression och boka tillräckligt med tid vid
läkarbesök så att ett förtroendefullt samtal blir möjligt. När det
bedöms att ingen eller låg suicidrisk föreligger kan uppföljning ske
i primärvården. En stabil allmänläkarkontakt förutsätts då. För
psykiatrin har också formulerats tre viktiga ”budskap”:
• Dokumentera suicidriskbedömningen.
• Alla patienter som gjort suicidförsök ska bedömas av psykiatrin
inom ett dygn.
• Alla patienter som gjort suicidförsök bör erbjudas uppföljning
under minst ett år.
Det poängteras att suicidnära patienter alltid ska erbjudas och
rekommenderas en psykiatrisk kontakt. Hög eller svårbedömd
suicidrisk bör medföra inläggning och psykiatrisk vård.
Sammanfattningsvis ska alla suicidnära patienter som kommer till
hälso- och sjukvård oavsett vårdnivå genomgå en bedömning av
suicidrisken. Denna bör upprepas vid flera tillfällen tills patienten
bedöms vara ur farozonen. Närstående bör göras delaktiga i vården om inte starka skäl talar emot.
Utbildningsinsatser för att implementera vårdprogrammet för
vuxna med depression har genomförts under hösten 2004 dels för
distriktsläkare och psykosociala team i primärvården, dels för
telefonrådgivningssköterskor. Nackdelen med utbildning är att
personal successivt byts ut och effekten av utbildning därmed
avklingar.
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Vårdprogrammen består och finns tillgängliga på intranätet och
Internet för alla nyanställda. Genom fortlöpande revidering hålls
vårdprogrammen aktuella.
Men vad leder vårdprogrammen till?
• Kvalitetsuppföljning behövs för att veta om vi blir bättre på att
förebygga suicid och att diagnostisera, behandla och följa upp
patienter.
• Mätetal som är enkla att fånga och följa årligen finns rekommenderade i vårdprogrammen.
Ett forskningsprojekt ”Från evidens till praktik” genomförs nu.
Projektet har utformats vid Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping,
med stöd från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering),
Stockholm. Syfte är att utvärdera och jämföra effekterna av tre
olika utvecklingsinsatser för att förbättra vården av lindriga och
måttliga depressioner i primärvården. En av de utvecklingsinsatser
man sätter under luppen är implementeringen av vårdprogrammet
för behandling av vuxna med depression.
Genom att primärvården får ett allt större ansvar för att handlägga
psykiatriska diagnoser blir behovet av samverkan med psykiatrin
allt tydligare.
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Hur mår mamma? De bortglömda barnen. Visning av
en animerad film – ett utbildningsmaterial för anhöriga,
vårdpersonal, vårdgrannar och skola
Åse-Lill Jakobsen, skötare och Elisabeth Milesson, barnombud, Psykiatriska kliniken, Eksjö
E-post: ase-lill.jakobsen@lj.se
E-post: elisabeth.milesson@lj.se

Förutom att vi är skötare är vi också barnombud, vilket är en
ganska ny funktion. Vi har inom vår klinik ett tiotal barnombud
som är knutna till varje enhet. Barnombudens roll är att se till barn
med anhörig eller närstående till psykiskt sjuka. Vårt arbete är dels
att se till att ”bygga broar” mellan skola och sociala myndigheter
och övriga ställen där barn har kontakter. Det finns barn som blir
lämnade ensamma hemma när föräldrar blir inlagda. Vi två gör
självklart inte allt arbete utan det är våra arbetskamrater på de
olika enheterna som hjälper oss att upptäcka dessa ”glömda barn.”
Det finns vuxna barn som aldrig har fått någon information om
anledning till att föräldrar har legat på sjukhus för vård av psykisk
sjukdom. Vår målsättning är att försöka ha familjesamtal i varje fall
en gång under inneliggande vård för anhöriga och närstående.
Mycket handlar om att arbeta bort alla tabuföreställningar kring
psykisk sjukdom och mycket konkret och direkt berätta om varför
mamma eller pappa är inlagd. Vi har också återkommande träffar
med personal från Jönköping och Värnamo. I Jönköping har arbetet fortskridit något längre där även landsting och kommun har
barnombud. I Eksjö har vi gjort ett familjeformulär för att så tidigt
som möjligt ta reda på hur många barn föräldrarna har. I detta
formulär skall anges namn och årtal då barnen är födda så att
lämplig person kan prata med barnen om vad som händer deras
föräldrar. Formuläret används också i andra delar av länet. Vi
arbetar också med barn i öppenvården.
Vi har fått möjlighet att göra en animerad film som har gjorts i
samarbete med animationsskolan i Eksjö. Bakom manuset står fem
barnombud inom den psykiatriska kliniken. Viss hjälp har vi fått
av klinikens verksamhetschef och klinikens chefsöverläkare.
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Filmens handling fokuseras kring en ensamstående deprimerad
kvinna med två barn. Under några dagar får man följa familjen i
hemmet och på sjukhuset. Syftet med filmen är att öka förståelsen
och kunskapen om barn till psykiskt sjuka föräldrar/anhöriga.
Målgruppen som vi vill nå ut till är behandlare, skolpersonal,
anhöriga, patienter, vårdgrannar samt andra som är intresserade.
Till filmen finns ett arbetsmaterial med diskussionsfrågor. Filmen
har vanligtvis visats för mindre grupper för att möjliggöra en
diskussion efter visningen.
Det är vår förhoppning att denna film kommer ge ytterligare
möjligheter till insatser såväl förebyggande som hjälpande. Det
handlar om att de drabbade barnen skall få hjälp och stöd tidigt.
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AKTUELLA AVHANDLINGAR
”To leave it All Behind”
Stig Söderberg, överläkare, Psykiatriska kliniken, Umeå
E-post: stig.soderberg@psychiat.umu.se

Jag lade fram en avhandling i december 2004. Avhandlingen
handlar om självmordsförsök och vägar till stabilitet efter
självmordsförsöket. Undersökningen är uppbyggd i två delar där
den första delen riktades till människor som under tio månader
1994-95 hade blivit inlagda på sjukhus efter ett självmordsförsök
och legat på någon avdelning på sjukhuset (medicin, kirurgi eller
psykiatri). Sammanlagt var det 78 personer under dessa tio månader. Sextiofyra av dem accepterade att bli intervjuade av mig. Den
metod jag använde var strukturerade intervjuer, frågeformulär och
skattningsskalor. Resultaten visade att en mycket stor andel av
dessa personer uppfyllde kriterier för någon personlighetsstörning
(75 %). Mer än hälften fyllde kriterierna för borderlinediagnos.
Detta var en bra grund för en av de frågeställningar som jag hade;
Finns det skillnader i motiv och utlösande faktorer mellan dem
med borderlinediagnos och andra?
I min specialistutbildning har jag fått lära mig att borderlinepatienter är manipulativa. Deras självskadande handlingar ser ut
som självmordsförsök men är istället är uttryck för manipulation
av omgivningen. Det skulle betyda att bakom deras självmordsförsök skulle finnas ett annat motiv. Undersökningen visade dock att
de människor som fyllde kriterierna för borderlinediagnos inte
skiljde sig från andra. Nio av tio, oberoende av diagnos uppgav att
självmordsförsöket hade sin grund i att man upplevde sig ha
outhärdliga tankar eller en outhärdlig livssituation och att man
just då faktiskt ville dö för att komma ifrån alltsammans. Det var
också samma typ av känslor och händelser som utlöste självmordsförsöket. Det var:
• Ensamhetskänslor.
• Nylig förändring i livssituationen.
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• Problem i nära relationer.
• Upplevelser av att ha svårbemästrade psykiska problem.
De beryktade manipulativa självmordsförsöken lyste med sin
frånvaro när man frågade dem själva om varför de gjort det de
gjort.
Den slutsats jag tycker att man kan dra av detta är att självmordsförsök bland människor med borderlineproblematik inte är mer
manipulativa än andra människors självmordsförsök. Hela idén
om manipulativa motiv bakom självmordsförsök/självskadande
handlingar motsägs faktiskt av många undersökningar på området
sedan 1976, men ändå lever myten vidare. Kanske är det som Joel
Paris säger att människor med borderlineproblematik har blivit de
som vi älskar att hata (the ones clinicians loves to hate). Det kanske
har att göra med att dessa människor frustrerar oss och vår önskan
att hjälpa.
Borderlineproblematiken uppträder inte ur intet. Det här är människor som har mycket med sig i bagaget. Min undersökning
liksom de flesta presenterade undersökningar de senaste 15 åren
visar att de oftast har haft en svårt traumatiserande barndom med
otrygga uppväxtvillkor och att de ofta varit utsatta för sexuella
övergrepp.
I min undersökning använde jag ett frågeformulär med 104 frågor
kring livshändelser för att täcka in sådana svårigheter.
Svaren visade att de som fyllde kriterierna för borderlinediagnos
hade betydligt fler svåra livshändelser än övriga. Det allra mest
påfallande var att de i hög grad hade blivit utsatta för sexuella
övergrepp både i barndomen och senare i livet. Av de kvinnor (de
flesta var kvinnor) som uppfyllde kriterierna för borderlinediagnos
hade fler än tre av fyra utsatts för sexuella övergrepp någon gång i
vuxenlivet och två av tre hade utsatts för sexuella övergrepp under
barndomen.
Jag tyckte att det här var skrämmande siffror i den Västerbottniska
fromhetsbygden där jag bor. Det finns ingen skillnad mot storstadsområdena i USA eller England.
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I mötet med människorna under den första delen av undersökningen tyckte jag mig se samband mellan tidig traumatisering och
självmordsförsök och blev därför mer och mer tveksam till att se
borderlinestörningen som en ”inre struktur” i människan. Samtidigt ville jag gärna veta hur det hade gått för de människor som jag
hade mött. Hur hade livet utvecklats för dem och vilka synpunkter
hade de på vad kontakten med psykiatrin hade medfört för dem?
Jag tänkte mig att den psykiatriska vården skulle ha haft en avgörande betydelse för deras utveckling.
Under hösten 2002, sju år efter den första undersökningen, gjorde
jag en uppföljningsstudie. Jag kunde spåra alla utom tre av dem
som var med i den första undersökningen. Då hade sex personer
avlidit varav fem genom suicid. Det innebar att jag fick möjlighet
att intervjua 51 av de ursprungliga 64 pesonerna på nytt. Istället för
att försöka fånga in deras svar i färdiga svarsalternativ använde jag
mig av kvalitativ metod i såväl intervjusituationen som bearbetningen efteråt. Jag bad dem helt enkelt berätta. I grunden hade jag
bara tre stora frågor där jag lade in följdfrågor vid behov. Frågorna
var:
1. Hur har livet utvecklat sig sen vi sågs vid den förra intervjun?
2. Har du haft självmordstankar, gjort självmordsförsök eller haft
andra psykiska problem under dessa år?
3. Hur har du uppfattat kontakten med psykiatrin?
De fick berätta om hur livet hade förändrats och jag bad om deras
synpunkter, både positiva och negativa på det stöd psykiatrin hade
erbjudit. Jag skrev ned deras svar under intervjun, eftersom jag
ville fånga deras egna ord. Dessutom gjorde jag en journalstudie
kring hur omfattande psykiatrisk vård och behandling dessa
människor hade fått under de gångna åren.
Journalstudien visade att de människor som vid den första undersökningen fyllde kriterierna för borderlinediagnos hade haft betydligt mer kontakt med psykiatrin än de övriga. Intervjuerna visade
att de i mycket högre grad haft kvarstående tankar på självmord
och oftare hade gjort upprepade självmordsförsök under de
gångna åren. Det föreföll vid första påseendet som om borderlinediagnos vid det första intervjutillfället var kopplat till en mer
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omfattande problematik under uppföljningstiden, ungefär som
man kunnat vänta sig.
Med nära två av tre kvinnor som uppfyllde kriterierna för borderlinediagnos hade varit utsatta för sexuella övergrepp som barn.
Frågan blev därför: är det borderline-diagnosen eller möjligen
andra faktorer som ligger bakom de skillnader man först ser mellan de med borderlinediagnos och övriga?
Med hjälp av statistiska metoder räknade jag och fann att omfattande psykiatrisk kontakt under uppföljningstiden liksom självmordshandlingar och självmordstankar var starkare relaterat till
kvinnligt kön än till borderlinediagnos. Sambandet med att ha
blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn var ännu starkare. Det
betyder att kön och traumatiska händelser i barndomen snarare än
diagnosen borderline personlighetsstörning föreföll vara den
avgörande faktorn bakom både upprepade självmordsförsök och
omfattande kontakt med psykiatrin under uppföljningstiden.
Det vi uppfattar som karakteristiskt för borderline personlighetsstörning visade sig snarare vara karakteristiskt för kvinnor som
utsatts för sexuella övergrepp under barndomen.

Det kan vara värt att berätta vad min 12-årige son Robin sa när han
såg mina tabeller över den statistiska analysen, som låg på köksbordet. Han förstod genast huvudbudskapet och sa: ”menar du att
det är större risk att de som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen försöker ta sitt liv, och att de behöver mer hjälp av psykiatrin än andra”? Jo, det är just det tabellerna visar, säger jag – rätt
stolt över att budskapet hade gått hem och samtidigt förvånad
över att han klarat att förstå tabellerna. Varpå Robin replikerade:
”menar du att det tagit tio år för dig att komma fram till det”?
Huvuddelen av uppföljningsundersökningen var emellertid inte
den statistiska analysen utan människornas egna berättelser. Vad
berättade de om hur livet utvecklats under de gångna åren? Vilken
hjälp hade de fått av psykiatrin? Vad kan vi lära oss av deras
berättelser?
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Det var bara åtta personer som inte hade upplevt någon förbättring. Tillvaron för dem var lika plågsam nu som då. Men de allra
flesta beskrev att deras livssituation var betydligt bättre jämfört
med perioden kring självmordsförsöket för sju år sedan. Nästan
alla, oberoende av diagnos, beskrev att det avgörande för den
positiva livsutvecklingen var att det hade funnits människor som
de kunnat lita på, människor som hade stöttat dem, hjälpt dem att
se sin tillvaro ur ett annat perspektiv och som trott på dem och
deras möjlighet till utveckling. Det kunde vara människor både
innanför och utanför psykiatrin.
Vad berättade patienterna om sin kontakt med psykiatrin? Var vi
delaktiga i den positiva livsutvecklingen? Några beskrev en
mycket positiv erfarenhet:
”Jag talade med min terapeut några månader. Det var en
underbar kontakt; vi betade av de problem jag hade med min
partner. Jag började se att allt inte var mitt fel, att man är två i
en relation. Hon gav mig styrka att bryta upp från honom,
styrka att säga ifrån.”

En annan uttryckte:
”Han mötte mig som en jämställd vuxen människa. Jag
kände att jag fick kontakt med någon som ser mig och hör
vad jag gått igenom.”

En tredje beskrev på följande sätt:
”Hon såg att jag behövde förändra min situation och stöttade
mig i det. Jag kände stöd och trygghet hos henne.”

Liknande positiva berättelser fanns både bland dem med kort och
med långvarig kontakt helt oberoende av diagnos. Men när det
gällde öppenvården uttryckte de allra flesta faktiskt en uttalad
besvikelse. De relationer som enligt patienterna haft betydelse för
deras stabilisering har genomgående präglats av:
• Ömsesidighet.
• Stabilitet.
• Tilltro till deras egna resurser.
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Den besvikelse mot öppenvården som patienterna beskriver fokuserar bristen på just detta, nämligen bristen på en gemensam
överenskommelse om vad man skall göra tillsammans, känslan av
att bli utsatt för vård istället för att själv vara delaktig i kontaktens
utformning och innehåll samt upplevelsen av att inte bli betraktad
som en vuxen människa med ansvar för sitt liv.
Så här säger en av dem:
”Vissa tror att de vet hur det är för att de träffat mig för fem
eller tio år sedan; de tror att jag är likadan som då. Först
gäller deras idéer om vad som skall hjälpa mig – och först när
det inte funkar börjar de fråga mig. Det hade varit bättre att
komma på nåt tillsammans från början.”

En annan säger så här:
”Jag hade kontakt med en terapeut. Hon var kall och distanserad och verkade tycka det var tungt med ´ännu en deprimerad medelålders karl´. Jag kände mig övergiven, men jag
vågade inte säga ifrån eller avsluta terapin. Jag ville vänta
och se, försökte anpassa mig och tänkte att det kanske är jag
som är gnällig.”

Ytterligare en säger:
”Öppenvårdskontakten har jag inte tänkt så mycket på. Jag
är en sådan människa som gör vad folk säger åt mig, går dit
dom pekar. Så jag gick på tiderna men fick inte mycket ut av
det.”

Kritiken av öppenvården har i intervjuerna framförts med eftertryck och starkt känslomässigt engagemang. Det har varit uppenbart att de i grunden förväntat sig ett annat förhållningssätt och att
de känner en stor besvikelse.
Finns det då gemensamma drag i de vägar till stabilisering som
patienterna beskrivit?
”Mycket handlar om att få knyta an till personer – relation är
kärnan till förändring.”

Detta verkar vara det centrala, men många betonar också det egna
beslutet om förändring, känslan av att våga tro att det skulle kunna
vara möjligt att bemästra situationen.
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”Förändringen kom när jag såg att jag kunde ändra på saker
och ting, att jag inte var hjälplös.”
”Först när jag själv tog beslut om att ta tag i situationen blev
det en förändring. Jag tror att det kunde ha blivit mycket
värre om jag gått och väntat på att någon terapeut skulle fixa
det.”
”Jag hade tillåtit mig att vara sjuk tidigare, tänkt ´låt dem fixa
mitt liv´, men inget hände, trots att jag fick resurs på resurs.”

När man arbetar med en kvalitativ metod är det viktigt att utgå
från något eller några teoretiska perspektiv, annars blir man förblindad av sitt eget perspektiv och egen förförståelse. Jag kommer
inte här att gå in på de teoretiska modeller som jag har använt mig
av. Men när jag ser på berättelserna med hjälp av det socialpsykologiska perspektiv som jag har använt nämligen symbolisk
interaktionism, visar det sig att i de positiva beskrivningarna av
vården nämns alltid den mänskliga relationen till hjälparen, oberoende av vilken vårdmiljö som beskrivs. Man nämner alltid henne
eller honom vid namn. Tryggheten i den positiva relationen till
någon som trodde på deras möjlighet till utveckling gjorde det
möjligt att utforska och vidga gränserna för identiteten. I de här
berättelserna har den terapeutiska alliansen varit ett redskap för
förändring. Min slutsats har blivit att de positivt hållna patientberättelserna visar att en kvalificerad och fungerande terapeutisk
relation är möjlig inom många olika former av psykiatrisk vård.
Det här bekräftas också av många tidigare studier, nämligen att det
inte är den terapeutiska metoden eller patientens diagnos som är
avgörande, utan den kontakt man lyckas etablera mellan patient
och hjälpare.
Ett annat perspektiv som jag har funderat över i avhandlingen är
maktrelationen mellan hjälpare och patient, vilket jag har tittat på
med hjälp av empowerment perspektivet. Utifrån det perspektivet
har jag sett att det finns en mycket skev maktbalans mellan patient
och terapeut. Patienterna har upplevt att de måste anpassa sig till
terapeutens sätt och terapeutens idéer, medan deras egna synpunkter inte haft någon betydelse för kontaktens utformning. Det
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här står i stark kontrast med ett gemensamt drag i de positiva
beskrivningarna av vården:
• Att patientens erfarenheter och beskrivning av verkligheten har
tagits på allvar.
• Att självkänslan och självförtroendet har stöttats i relationen.
• Att relationen har präglats av respekt och ömsesidighet.
Arbete med ett makt- och empowerment perspektiv är inriktat på
att:
• Hjälpa patienten att formulera sina egna behov.
• Delta i planering och utvärdering av kontakten.
• Träning i att våga vara tydlig med sina uppfattningar och behov.
Ett sådant perspektiv skulle sannolikt ha påverkat maktbalansen
mellan terapeut och patient och skulle ha motverkat den tendens
till en passiv patientroll som så ofta återkommer i beskrivningarna.
Jag uppfattar alltså att det finns en brist i empowerment perspektivet i öppenvården.
Ett sista perspektiv som jag har använt mig av när jag tittat på
berättelserna är den snabba samhällsutvecklingens inflytande.
Samhället ser inte alls ut som för 20 år sedan. Vi människor formas
av det samhälle vi lever i medan de terapeutiska modellerna
kanske inte utvecklats i lika snabb takt. Patienterna känner sig
besvikna över att ha utsatts för strikta, nästan rigida terapeutiska
metoder, som inte upplevts anpassade till deras behov, där förväntningarna är att de skall anpassa sig till terapeuten och dennes
expertkunskap. Men den moderna samhällsutvecklingen har gjort
människan myndig. Vi är allesammans vana vid att själva avgöra
vad vi föredrar på nästan alla livets områden och göra snabba
bedömningar av om något passar oss eller inte. Det här gäller
också i förhållande till terapeuter och terapeutiska metoder.
Mina slutsatser sett ur det här perspektivet är att vi står i en situation där varje individ både de facto och i sin egen upplevelse är
expert på sitt eget liv, och att vi inom psykiatrin behöver anpassa
oss till det. Den tid då människor böjer sig för expertkunskap bara i
kraft av att den kallas expertkunskap är över, vilket tydligt framgår
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i det avståndstagande många patienter visar till vad de har varit
med om inom psykiatrin.
Mina sammanfattande slutsatser är att vi inom psykiatrin behöver
fundera över vår människosyn. Människorna är mycket större än
sin diagnos. De är experter på sitt eget liv, inte vi. Vi behöver
utveckla vår förmåga att lyssna bortom diagnosen och vi behöver
samtidigt utveckla en psykiatri där patienterna har en självklar och
kontinuerlig delaktighet i utformningen och utvärderingen av det
vi gör tillsammans.
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Depression and Suicidal Behavior in Uganda –
Utveckling av självmordsprevention i Uganda
Emilio Ovuga, Department of Psychiatry, Makerere university,
Faculty of Medicine, Kampala, Uganda
E-post: emilio_ovuga@hotmail.com

Depression och suicidalt beteende är vanligt i Uganda men möjligheter till vård är begränsade. Denna avhandling har kartlagt utbredningen av depression och självmordstankar i befolkningen i
Uganda samt den mentala hälsan hos nyblivna studenter vid
Makerere Universitet. I avhandlingen utvecklas och undersöks
också potentialen av ett frågeformulär Response Inventory for
Stressful Life Events (RISLE) för att enkelt och snabbt hitta deprimerade och självmordsbenägna personer i den allmänna populationen. Reliabilitet och validitet undersöktes i instrumentet.
Dr Ovugas avhandling är den första psykiatriska doktorsavhandlingen i Uganda och ingår i ett samarbete mellan NASP
vid Karolinska Institutet och Makerere universitetet. Samarbetet
har stöd av Sida/SAREC och har startats av Karolinska International Reserach and Training Committee (KIRT), vars huvudsakliga
uppgift är att skapa varaktiga länkar mellan Karolinska Institutet
och akademiska institutioner i låg- och medelinkomstländer.
Denna avhandling studerar reliabilitet och validitet i ett instrument (RISLE) och dess möjlighet att upptäcka deprimerade och
självmordsbenägna individer i den allmänna populationen.
Studien har genomförts i två olika distrikt i Uganda med deltagare
från Adjumani och Bugiri, den senare på gränsen till Sudan samt
studenter i första årskursen vid Makerere universitet. Två pilotstudier utfördes innan datainsamlingen. Uganda National Council
for Science and Technology och Etiska kommittén vid Karolinska
Institutet har godkänt studien. I hela Uganda finns endast 17
psykiatriker. Vad som först framkommit i olika studier, såväl i
Uganda som i andra utomeuropeiska länder, är hur lika anledningarna när det gäller suicidalt beteende är över hela världen vilket
var en intressant utgångspunkt i denna studie.
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Dataanalysen bestod också av generell deskriptiv analys. Med
hjälp av ”principal component” analys och ”discriminant
function” analys gjordes en renodling av RISLE och en kortare
36-item version blev konstruerad. Bedömning av sensitivitet,
specificitet, prediktiva värden och Cohen’s kappavärden på flera
brytningspunkter gjordes för att fastställa nivån av överensstämmelsen mellan RISLE och den kliniska intervjumetoden. Validiteten mättes genom en jämförelse mellan resultat som erhölls med
hjälp av RISLE och resultat som erhölls med 13-item Beck Depression Inventory och Beck:s Suicide ideation Scale (BBS). Figuren
nedan visar distrikten Adjumani, Bugiri och Kampala i Uganda.

Adjumani-, Bugiri- och Kampaladistrikten i Uganda.

Resultaten visade en bra samstämmig validitet och reliabilitet av
både den långa och korta versionen av RISLE. Sannolikheten av en
upptäckt av depression var 79 procent, psykiatriska störningar
83 procent och föregående månads suicidalitet var 83 procent.
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Brytningspunkterna varierade beroende på de olika studerade
populationerna.
Trettiosex procent av deltagarna i den allmänna populationen
rapporterade en livstidsförekomst av suicidala tankar och 13
procent hade suicidtankar föregående vecka. Den totala förekomsten av sannolikt kliniskt signifikant depression (20-39 poäng
på BDI) i den allmänna populationen var 17 procent. Det fanns en
högre grad av suicidtankar och depression för kvinnor och bland
Adjumani’s fattiga invånare. Studenterna vid Makerere universitet
visade en hög frekvens av psykisk ohälsa.
Resultatet av studien visar att RISLE kan användas tillsammans
med klinisk intervjumetod för att upptäcka och synliggöra patienter med depression och suicidala tankar i den allmänna populationen. Mer arbete krävs dock för en bättre uppfattning av dess
värde inom olika populationer.
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Understanding suicidality: Suicide risk, sex differences
and views of suicide attempters
Katarina Skogman, MD, PhD, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för
kliniska vetenskaper, Lunds universitet
E-post: katarina.skogman@med.lu.se

Avhandlingens övergripande syfte är att öka förståelsen av
suicidalitet. Det finns många olika sätt att göra detta, och i avhandlingen har olika tillvägagångssätt använts: Epidemiologiska riskfaktorer för självmord har undersökts i ett stort material på över
tusen patienter. Patienters syn på suicidalitet har undersökts med
enkäter i ett material på drygt femtio personer. Slutligen har tio
intervjuer gjorts med personer som gjort suicidförsök, för att
ytterligare fördjupa och nyansera förståelsen av hur personer som
försökt ta sitt liv upplever och resonerar kring sin suicidalitet.
ARBETE I
”Sex differences in risk factors for suicide following attempted
suicide. A follow-up of 1052 suicide attempters.” Skogman K,
Alsén M, Öjehagen A (2004). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol,
39: 113-120.
Syftet med denna prospektiva studie var att undersöka vilka
faktorer, bedömda vid ett suicidförsök, som var förenade med
förhöjd risk för självmord, och att se om dessa faktorer skilde sig åt
mellan kvinnor och män. Under åren 1987-1998 samlades data in i
samband med att en psykiater och socionom träffade patienter som
kommit till medicinsk akutavdelning på grund av suicidförsök. Ett
standardiserat konsultunderlag som innefattade en mängd
psykiatriska skattningsskalor (bl.a. Suicidal Intent Scale, Becks
hopplöshetsskala), psykiatrisk diagnos (DSM-III-R), och sociodemografiska data användes. Även uppgifter om försökets metod,
tidigare suicidförsök, tidigare vårdkontakt m.m. registrerades. År
2000 gjordes en uppföljning avseende död (genom suicid och
andra orsaker). Riskfaktorer för suicid beräknades med survivalanalyser (Kaplan-Meier och Cox regressioner) dels för hela samplet
(N=1052) och dels för kvinnor (N=638) och män (N=414) separat.
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Statistiskt signifikanta och oberoende riskfaktorer för suicid i
samplet som helhet var: att vara man, att vara 50 år eller äldre, att
ha gjort tidigare självmordsförsök, att ha använt en våldsam metod
(exempelvis hängningsförsök, hopp från höga höjder, att ha tagit
tabletter eller rispat sig) för det aktuella försöket, diagnosen egentlig depression samt hög poäng på Suicidal Intent Scale (SIS). När
riskfaktorer för suicid beräknades separat för män och kvinnor var
det bara egentlig depression som var en oberoende signifikant
riskfaktor för båda könen. För män var det tidigare suicidförsök
och våldsam försöksmetod som därtill var riskfaktorer, medan det
för kvinnor var högre ålder och hög SIS-poäng (se tabell 1).
Tabell 1. Suicidriskfaktorer enligt Cox-regressioner.
Totalt

Män

Kvinnor

Manligt kön *
OR 1.9

–

–

> 50 år *
OR 1.9

NS

> 50 år **
OR 3.5

Tidigare sf **
OR 2.6

Tidigare sf **
OR 3.6

NS

Våldsamt sf *
OR 2.7

Våldsamt sf **
OR 3.8

NS

Eg. depr *
OR 2.1

Eg. depr *
OR 2.5

Eg. depr *
OR 3.0

SIS > 19 p *
OR 1.9

NS

SIS > 19 p *
OR 2.8

* p < 0.05, ** p < 0.01. OR = odds ratio.
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ARBETE II
”Problems of Importance for Suicide Attempts. The Patients’
Views.” Skogman K, Öjehagen A (2003). Arch Suic Res, 7(3):
207-220.
I denna studie undersökte vi vilka orsaker (bakomliggande
problem) som suicidförsökare anger för suicidförsök. Femtiofyra
patienter inlagda på psykiatrisk avdelning efter suicidförsök fick
fylla i självskattningsformulär bestående av 17 föreslagna problem.
För varje problem fanns svarsalternativen ”ingen betydelse,” ”viss
betydelse” och ”stor betydelse.”
Vanligaste bidragande problemen
1) ensamhetskänslor (76 %),
2) psykisk sjukdom eller psykiska symptom (70 %),
3) problem skapa/bevara sociala relationer (56 %).
De flesta nämnde flera problem; i genomsnitt 6 ± 3 st (varierande
från 1-13 st).
Könsskillnader
Män tillmätte större betydelse till problem med ekonomi och
arbetslöshet. Kvinnor lade större tonvikt vid psykiatriska och
interpersonella problem.
(Samband mellan olika typer av problem [enligt faktoranalys] och
sociodemografiska data samt kliniska karakteristika såsom diagnos
och suicidavsikt enligt SIS undersöktes också; se artikeln för dessa
resultat).
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ARBETE III
”Motives for Suicide Attempts. The Views of the Patients.”
Skogman K, Öjehagen A (2003). Arch Suic Res, 7 (3): 193-206.
Femtiotre patienter inlagda efter suicidförsök (samma patienter
som i föregående arbete, minus en) fick fylla i självskattningsformulär med 14 föreslagna motiv för suicidförsöket. (Motiv ung. =
vad man ville uppnå med försöket.) Svarsalternativ ”inget,” ”visst”
och ”stort” inflytande.
Vanligaste motiven
Nummer 1-3) Flyktmotiv (Ex: ”Situationen var så outhärdlig att
jag inte såg något annat alternativ” (93 %).
4) Att vilja dö (81 %).
5) Tappade kontrollen och vet inte varför det hände
(67 %).
Minst vanliga motiven
Att vilja straffa/manipulera (12 - 14%).
Inga könsskillnader avseende motiv.
Patienterna nämnde flera motiv (7 ± 2, M ± SD, varierande från
2-14 st). Det var vanligt att man nämnde både att man ville dö, att
man ville fly och att man hade tappat kontrollen och inte visste
varför det hände.
Hur tänkte personerna då? Var det något motiv som var viktigare
än de andra? För att få en mer nyanserad bild om vad människor
upplevt och hur de resonerat före ett suicidförsök gjorde vi en
intervjustudie.
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ARBETE IV
”Processes preceding attempted suicide and possible preventive
factors: Experiences and views of suicide attempters.” Skogman
K, Ågren Bolmsjö I, Öjehagen A. Manuskript 2005; opublicerade
data.
I denna studie var således en frågeställning: Hur beskriver personer som gjort suicidförsök processen som ledde fram till suicidförsöket? (Bakgrundsfaktorer, motiv, triggerfaktorer, tankar, beslut, upplevandet av själva handlingen). Vi ville också veta hur
dessa personer resonerade kring möjliga hindrande faktorer: Vad
trodde de kunde ha stoppat processen, och vad trodde de kan
hindra dem från att göra nya försök i framtiden?
Tio patienter inlagda på allmänpsykiatrisk avdelning efter ett
suicidförsök (5 män, 5 kvinnor, ålder 20-61 år) intervjuades vid ett
tillfälle vardera. Diagnosmässigt övervägde affektiva tillstånd
(egentlig depression, bipolär affektiv sjukdom, depression UNS
[utan närmare specifikation]) men även andra psykiatriska diagnoser förekom (kronisk alkoholism, personlighetsstörning; emotionellt instabil respektive UNS). De flesta patienterna hade gjort
tidigare suicidförsök. Intervjuerna ägde rum på den psykiatriska
avdelning där patienten var inlagd, 3-17 dagar efter suicidförsöket
(median = 6 dagar). Utformningen av intervjuerna var semistrukturerade, d.v.s. på förhand bestämda områden berördes.
Intervjuaren (KS) ställde först öppna frågor (t.ex. ”Kan du berätta
om dagen då det hände?,” ”Hur kom det sig att du gjorde ett
självmordsförsök?”) följt av förtydligande frågor (”Hur menar du
då?”, ”Har jag förstått rätt att du menade…?) och vissa mer specifika följdfrågor (”Var det någon anledning som var viktigare än de
andra?”). Intervjuerna spelades in på ljudband och skrevs ut ordagrant. Intervjutexterna analyserades med kvalitativ metodik (kvalitativ innehållsanalys på manifest tolkningsnivå).
Liksom i enkätstudien nämndes flera bidragande orsaker till
suicidförsöket. Då patienterna med egna ord fick beskriva bakgrunden framkom det dessutom att man i regel uppfattade att
bakgrundsfaktorerna påverkade varandra och bildade onda cirklar. Att vara slutkörd psykiskt och fysiskt var en central upplevelse
tiden före suicidförsöket. Känslomässigt lidande var en gemensam
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nämnare på vägen mot suicidförsök, och att ta sig bort från detta
lidande var det primära motivet för att göra suicidförsöket. Andra
motiv såsom att vilja dö, eller hämnas beskrevs också, men som av
sekundär betydelse.
De processer som beskrevs ha lett till ett självmordsförsök skilde
sig en hel del från person till person, vilket pekar på att det finns
mer än en process som kan leda till suicidförsök. I regel beskrevs
det slutgiltiga beslutet och steget från tanke till handling som
impulsivt. Dessa beskrivningar stödjer tidigare forskning som
funnit att impulsivitet är kopplat till suicidala handlingar.
En återkommande beskrivning av situationen precis före och
under suicidförsöket var att man hade befunnit sig i ett speciellt
tillstånd. Detta tillstånd karakteriserades av nedsatt kognitiv
förmåga och ett förändrat känsloläge. För vissa karakteriserades
tillståndet av förvirring, panik och desperation, medan andra
beskrev ett tillstånd som dominerades av ett uttalat tunnelseende
(oförmåga att se några andra handlingsalternativ) och avstängda
känslor. En gemensam upplevelse just före suicidförsöket, som kan
ha berott på ovan beskrivna tillstånd, var att vara utom räckhåll för
hjälp: Man varken kunde eller ville söka hjälp.
Bland faktorer som patienterna trodde kunde hindra suicidförsök
nämndes både saker som skulle kunna vara annorlunda och bättre
i vården och saker man behövde ändra i sitt eget tankesätt och
beteende. Det man önskade från vården var 1) ökad tillgänglighet
– att kunna få tag på en behandlare man känner, 2) att kunna få
mer hjälp och annan typ av hjälp än det man dittills fått, hjälp att
få ett arbete och mer psykoterapi. Behovet av ”en vettig eftervård”
efter suicidförsök betonades mycket. De flesta lade stor tonvikt vid
den egna rollen för att kunna förhindra suicidförsök – att bli bättre
på att lösa bakomliggande problem och lära sig söka hjälp innan
det är för sent.
I arbete IV diskuteras fynden från olika perspektiv, framför allt de
psykologiska och psykiatriska perspektiven.
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Kliniska implikationer
Bedömning av risk för suicidförsök/suicid:
• Ta hänsyn till kön i suicidriskbedömning? SIS bättre instrument
för kvinnor?
• Patienter vill ofta inte ha hjälp när den behövs som mest – kan
vara ovilliga delge sina avsikter p.g.a. det tillstånd med nedsatt
kognitiv funktion och ändrat känsloläge de befinner sig i.
• Att känna igen akut suicidala tillstånd kan vara viktigt för
klinikern för en förbättrad riskbedömning av den närmsta
framtiden.
Bemötande av suicidförsökare
Tänka på att:
• Komplex bakgrund med många bidragande orsaker.
• Suicidförsökare kan förklara varför det hände, även om de inte
upplevde att de styrde över förloppet.
• Straffande/manipulerande motiv ovanliga. När de förekommer
kan de vara av sekundär betydelse för patienten.
• Det finns vissa gemensamma drag bland personer som gör
självmordsförsök – men också väldigt många skillnader – viktigt
att ha ett individperspektiv.
Några viktiga mål i behandling
• Bibehålla regelbundenhet i matintag, sömn, aktivitet, speciellt i
pressade situationer.
• Adekvat depressionsbehandling.
• Öka impulskontroll.
• Förbättra problemlösningsförmåga, inklusive förmåga att söka
hjälp.
• Fokus på de problem som patienten tycker är viktigast – ej alltid
psykiatriska – kan behövas multiprofessionella insatser.
• Förbättra tillgänglighet och kontinuitet i den mån det går.
• En vettig eftervård efter utskrivning från psykiatrisk avdelning –
kombination av olika behandlingsalternativ verkar vara önskvärt.
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Ytterligare forskning behövs för att förstå mer om akuta suicidala
tillstånd, samt för att se om psykologiska strategier kan utvecklas
för att bryta sådana tillstånd. Sådana strategier skulle exempelvis
kunna utgå från metoder för stress- och ångesthantering, då de
akuta tillstånden visar likheter med symptom på extrema stresstillstånd.
Denna sammanfattning av avhandlingen innehåller inte så mycket
siffror och detaljer. Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet på
http://theses.lub.lu.se. Vid speciellt önskemål om en avhandling i
bokform, kan jag kontaktas via e-post: katarina.skogman@med.lu.se.

116

En ny mötesplats för självmordsprevention –
implikationer för mödra- och barnavården
Perinatal and familial risk factors of youth suicidal behaviour
Ellenor Mittendorfer Rutz, MD, PhD, NASP
E-post: ellenor.mittendorfer-rutz@ipm.ki.se

Självmord är en av de oftast förekommande dödsorsakerna bland
tonåringar och unga vuxna. Suicidförsök bland ungdomar förebådar i sin tur oftast fullbordade självmord och utgör ett påtagligt
folkhälsoproblem såväl i Sverige som i andra europeiska länder.
Denna studie undersökte trenderna mellan åren 1979 till 1996
gällande självmordsdödlighet bland tonåringar (15–19 år) jämfört
med trenderna i åldersgrupperna över 20 år i 30 europeiska länder
och använde därvid Världshälsoorganisationens (WHO) register
för dödsorsaker. Det visade sig att antalet självmord bland manliga
tonåringar från 80-talet till mitten av 90-talet ökade i 21 – och för
kvinnor i samma ålder – i 18 av de 30 europeiska länderna. Samtidigt följdes ökningen generellt av mindre ökande eller minskande
tendenser i suicidsiffrorna av män och kvinnor i åldern 20 år och
äldre. Tänkbara förklaringar till ökningen bland de yngre kan vara
brist på socialt sammanhang, ökad ekonomisk instabilitet och
arbetslöshet, sönderfall av traditionella familjestrukturer, växande
förekomst av depressiva störningar samt en alltmer ökande tendens till alkohol- och drogkonsumtion.
Som första större studie har dessutom risken för självmord och
självmordsförsök i förhållande både till medicinska uppgifter från
nyföddhetsperioden (medicinska födelseregister) och till psykosociala och ekonomiska förhållanden analyserats. Självmord och
självmordsförsök bland personer födda i Sverige mellan åren 1973
och 1980 har analyserats. Av totalt 713 370 unga individer hade 563
begått självmord och 6 676 försökt begå självmord. De var då
mellan tio och 26 år gamla. Risken för självmord var dubbelt så
hög bland unga personer som föddes underviktiga eller av tonårsmammor. Detta i jämförelse med en referensgrupp där barnen
hade en genomsnittsvikt på 3,5 kg och mammorna var 20–29 år
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gamla. Risken för självmordsförsök var signifikant högre hos barn
med låg födelselängd, som föddes som fjärde barnet eller mer i en
syskonskara eller där mamman var tonårig och hade en låg utbildningsnivå. En för tidig förlossning (< 34 graviditetsveckor) förutspådde i påtaglig grad senare våldsamma suicidförsök bland män
(trefaldig riskökning).
De samband som här visas mellan dålig fostertillväxt, för tidig
födsel och ogynnsamma förhållanden hos mödrarna (tonårsgraviditeter, stora barnkullar och låg utbildningsnivå) och självmordsbenägenhet kan bero på psykiska störningar hos mammorna och
ökad förekomst av självmord inom familjen. Om mamman har
psykiska problem påverkar detta fostrets tillväxt och mammans
socioekonomiska standard med ökad risk för tonårsgraviditet och
psykisk ohälsa hos barnet, vilket ytterligare ökar risken för självmord. Dålig fostertillväxt och för tidig födsel påverkas också av
moderns livsstil med t.ex. användning av alkohol och droger,
liksom rökning.
Vidare gjordes en uppföljning av alla män födda mellan 1973 och
1980 genom att koppla data från medicinska födelseregister till
värnpliktsregister. Det visade sig då att män med låg födelsevikt
och som var kortväxta också som vuxna hade störst risk till självmordsförsök, framför allt våldsamma självmordsförsök. Även män
med normal fostertillväxt, men med avtagande tillväxt under
barndomen, utvecklade en större risk för suicidförsök.
Studien analyserade även sambandet mellan faktorer inom familjen beträffande psykisk hälsa och åtföljande suicidalt beteende.
Sambandet undersöktes med hjälp av en fall-kontroll-studie med
14 440 suicidförsök. Den största risken för självmordsförsök hos
unga vuxna var sjukhusvistelse på grund av psykisk sjukdom
(primärt känslomässiga störningar, missbruks- och personlighetsstörningar). Det föreligger även ett starkt samband mellan psykisk
sjukdom och självmordsbeteende i familjen. Studien visar att
risken för självmordsförsök bland unga människor har starkt
samband med föräldrars psykiska sjukdom (framför allt missbruk
och personlighetsstörningar). Risken för självmordsförsök bland
de unga ökade två till tre gånger om föräldrarna led av psykisk
sjukdom och tre gånger om ett syskon hade gjort självmordsförsök.
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Studien visar på behovet av interventionsprogram för att stödja
mammor med psykosociala problem under deras graviditet och
när barnen är små. Screening och stöd till mödrar i risksituationer
bör ges inom mödra- och barnavården för att minska senare
självmordshandlingar. Såväl adekvat behandling av psykiska
sjukdomar som ett bra samarbete mellan olika medicinska och
sociala instanser är avgörande för att tidigt upptäcka olika riskfaktorer i familjen.
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för att bättre tillgodose de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt självmordsförebyggande arbete.
Tag gärna kontakt med:
NASP
Box 230
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Tfn: 08 - 524 870 26
Fax: 08 - 30 64 39
E-post: suicid.forskning@ipm.ki.se
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Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
NASP

Statens och Stockholms läns landstings centrala expertenhet inom
självmordsforskning och självmordsprevention.
NASP har ett nationellt och regionalt ansvar för att arbeta med
kunskapsinsamling och kunskapsförmedling samt för att initiera och
bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar självmordsförebyggande åtgärder. Det nationella ansvaret tillkom genom ett
riksdagsbeslut 1994.
NASP är WHO’s samarbetscentrum om självmordsprevention.
Verksamheten kan delas in i fyra huvudområden:
* forskning och utveckling
* analys och uppföljning av epidemiologiska data
* information
* undervisning
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