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SPIS-projektet
Självmordsprevention i Stockholms län
Fokus under dagen var en presentation av SPIS-projektet (Självmordsprevention i
Stockholms län). Arrangör var Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa
vid Karolinska Institutet och SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd), i
samarbete med Polismyndigheten och Brandförsvaren i Stockholms län.
De olika aktörerna redovisade under dagen sina delar av projektet om vad som
har utvecklats under året. Dessutom medverkade Anders Bergqvist,
brandskyddsföreningen samt Pernilla Norén skådespelerska som visade delar ur
sin monolog ”Självmörderskan från Orminge”

Seminariet genomfördes på Kungsholmens gymnasium
Hantverkargatan 67-69 i Stockholm
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FÖRORD
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi och chef för NASP
vid Karolinska Institutet

Den Självmordspreventiva dagen firas i hela världen sedan 2003, då
Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans med IASP (International Association
for Suicide Prevention) utannonserade att självmordspreventiva aktiviteter skulle
genomföras varje år den 10 september, såväl lokalt, regionalt som nationellt.
Självmord och självmordsförsök förekommer överallt i världen. Ungefär en million
människor, vilket är en kraftig underrapportering, tar livet av sig varje år. Många länder
i Asien och Afrika lämnar inte statistiska uppgifter och även i Europa saknas aktuella
uppgifter från en del länder.
Resurserna som anslås till forskning och preventiva aktiviteter är trots ett stort behov
mycket bristfälliga. I samband med en kartläggning från Kungliga
Vetenskapsakademien har man påpekat att alltför lite forskningsmedel går till
psykiatrisk forskning och ännu mindre till självmordsprevention i Sverige.
Jag vill inleda med en kort information om NASP som tillkom på Stockholms läns
landstings (SLL) initiativ 1993 som länets expertfunktion och sedan 1994 av Regeringen
tillsatt som en nationell expertfunktion för självmordsprevention som sedan dess
arbetar på ett integrerat sätt på regional nivå inom SLL och på nationell nivå. NASP
arbetar huvudsakligen med forskning, metodutveckling, epidemiologisk uppföljning,
undervisning och information. NASP sammanställer kontinuerligt alla
forskningsresultat från hela världen. Varje månad granskas cirka 300-350 vetenskapliga
artiklar som publicerats i ämnet vilket innebär upp till 4000 per år. Dessa
sammanställningar beskrivs i Nyhetsbrev som kommer ut två gånger i månaden.
Nyhetsbreven kan läsas på NASPs hemsida (www.ki.se/nasp), där alla redovisade
tabeller, figurer och analyser lätt kan följas. Översättningar och att sprida kunskaper
ingår i NASPs uppgifter.

Psykisk ohälsa och självmord
Alltför många människor tar livet av sig i Sverige. Nästan 1500 personer tar sina liv
årligen och i åldersgruppen 15-24 år är det ungefär 150 personer per år.
Självmordsförsöken är tio gånger vanligare. I åldersgruppen 15-19 år är
självmordsförsök 20-30 gånger vanligare än självmord.
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Antal personer per 100 00
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Nationellt program för suicidprevention
 Programmet godkändes av Sveriges riksdag i juni 2008











Strategier
1. Att förbättra livschanser för mindre gynnade grupper
2. Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper
3. Att minska tillgänglighet till höggradigt dödliga medel för suicid
4. Att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall
5. Att tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska och
psykosociala insatser
6. Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Att öka kunskapen om självmordsnära personer hos nyckelpersoner i vården
8. Att införa händelseanalys av Lex Maria-anmälda suicid
9. Att stödja frivilligorganisationer

Programmet har en politisk tyngd och kraft och berör samtliga verksamheter, såväl
statliga, kommunala som regionala.
När det gäller ungdomar finns stor psykisk ohälsa och risk för självmordsbeteenden
medan brist på professionell psykologisk hjälp och behandling saknas. Alltför lite
forskning finns t.ex. om hur antidepressiva läkemedel fungerar för ungdom. Några
studier visar att vissa unga med viss sårbarhet dvs. genetisk benägenhet svarar med
starka biverkningar på läkemedlen och som till och med kan framkalla
självmordstankar. Här behövs fler forskningsinsatser.
I ett projekt i Europa, som kallas SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in
Europe) där NASP är koordinator, studeras psykisk hälsa i skolor. Drygt 12 000
europeiska ungdomar ingår i studien av vilka drygt 12 procent har behövt akut hjälp
med behandling. Det är alarmerande att konstatera att var tionde ung person i Europa
har behov av professionell hjälp och stöd.
Vid en skattning av olika riskbeteenden visade det sig att nästan två tredjedelar, 50-60
procent, är i behov av stödjande samtal. Studien har också visat att om man hänvisade
dessa ungdomar för stöd långt utanför skolorna, gick de inte dit. Där psykolog, kurator
eller läkare fanns på plats i skolan, fick drygt 90 procent hjälp. De slutsatser som kan
dras utifrån studien är att inom skolan behövs en bra skolhälsovård med
skolsjuksköterska, skolkurator och läkare för att göra
bedömningar av psykisk hälsa.
En annan befolkningsinriktad insats som NASP ger
metodstöd till är SPIS-projektet (Självmordsprevention i
Stockholms län) och det är ett viktigt projekt som handlar
om samarbetet mellan personal som arbetar inom polis,
brandkår och ambulans, eftersom dessa aktörer kommer i
kontakt med sårbara ungdomar som vistas på Plattan,
2012-02-16
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i varuhus, i parker eller på T- Centralen. Vården måste ha det perspektivet att möta
unga människor på hans eller hennes nivå och inte bara uppfatta dem som stökiga eller
allmänt ”besvärliga”. För SPIS-gruppen är det viktigt att ha bra utarbetade kanaler så att
dessa ungdomar inte kastas mellan olika instanser utan får lämplig vård.
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INLEDNING
Britta Alin Åkerman, Professor emerita i pedagogik, Expert vid NASP
(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)

Under hösten 2009 bildades en samverkansgrupp i Stockholms län med representanter
från SOS-alarm, Brandförsvaret, Polisen, Stockholms läns landsting och
ambulanssjukvården (AISAB) för att ta reda på hur man skulle kunna förebygga och
förhindra självmord i länet. Projektet benämns SPIS, vilket står för
SjälvmordsPrevention i Stockholms län. Syftet är att öka involverades myndigheter och
organisationers möjligheter att förebygga, förhindra och följa upp självmord och
självmordsförsök. Projektet ges som metodstöd från Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa i dess roll som expertfunktion i suicidprevention inom Stockholms läns landsting.
En styrgrupp och en arbetande projektgrupp skapades. Underhand utökades deltagare i
såväl styrgruppen som projekt-/arbetsgruppen med representanter för Riksförbundet
för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Kriminalvården samt
Kommunerna. Under arbetets gång bildades ett antal delprojektgrupper. Några
erfarenheter från dessa delprojektgrupper redovisades under den suicidpreventiva
dagen den 10 september 2011. Ett av projekten som har anknytning till akutpsykiatrin
och beskriver hur de mobila psykteamen kommer att förändras samt ett projekt om
utbildning redovisades inte.
NASP har fått ett regeringsuppdrag att utbilda två län i Sverige (Västra Götaland och
Västerbotten) i det australiensiska programmet MHFA (Mental Health First Aid), på
svenska ”Första hjälpen till psykisk hälsa”. NASPs uppdrag har varit att utbilda
instruktörer som i sin tur utbildar allmänheten utanför psykiatrin i en tvådagars
utbildning. De som erbjuds utbildningen arbetar med personal som har kontakt med
självmordsnära personer. I SPIS-gruppen har programmet prövats med utbildning av
60 personer. Utifrån den utbildningsinsatsen finns utvärderingar som visar på starkt
behov av ökad kunskap inom psykisk hälsa och att även få beredskap att våga samtala
med en självmordsnära person och inte skrämmas i dessa möten. I SPIS-projektet ger
NASP de olika aktörerna möjlighet till instruktörsutbildning men även en kortare
utbildning i syfte att lära sig att känna igen, bemöta och förstå den situation som en
självmordsnära person kan befinna sig i. Ytterligare ett delprojekt handlar om att
samordna de olika aktörernas statistikuppgifter för att få en tydligare bild av var
självmord/självmordsförsök inträffar.
Hela denna suicidpreventiva dag har ägnats åt SPIS-projektet och det arbete som har
lagts ned under året. För att belysa den svåra situationen att våga ha kontakt med en
självmordsnära person eller en efterlevande till en person som tagit sitt liv, visade
skådespelaren Pernilla Norén delar ur sitt liv i pjäsen ”Självmörderskan från Orminge”.
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BAKGRUND TILL SPIS-PROJEKTET med
anknytning till polisens verksamhet
Carin Götblad, Länspolismästare, Polismyndigheten i Stockholms län och
Gotland
Jag tänker ge reflektioner och erfarenheter som polischef inom Stockholm och Gotland
och samtidigt vara lite kritisk, både mot oss inom polisen men också mot alla oss
aktörer i projektet. Hur kan vi arbeta? Vad måste vi tänka på för att få ut kunskapen om
att förebygga självmord? Självmord är en ”folksjukdom”, men ändå pratar man inte om
det, utan hanterar handlingen som något mycket speciellt. Det gör att människor som
drabbas ofta känner sig speciella och exkluderade. Självmord är den vanligaste
dödsorsaken bland våra ungdomar med en kraftig överrepresentation jämfört med de
som dör i trafiken. En ung människa som tar sitt liv förlorar därmed hela sitt liv. Varför
talar vi inte mer om det? Var är de stora forskningspengarna? Var är de stora, breda
kampanjerna i samhället för att förhindra självmord? På senare år har en viss
förändring skett med det arbete som Maria Larsson framför allt driver, som ändå är
blygsamt om man jämför engagemang och rubriker kring exempelvis trafikdöden.
SPIS är därför ett så viktigt projekt, och jag är glad att mina medarbetare har engagerat
sig i det. Det betyder mycket att vi får fram goda exempel på samarbete. Den första
perioden har mest handlat om att söka sig fram och få kunskap om varandras olika fält
för att sedan, så småningom, ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta mer effektivt.
Det är viktigt att vi riktar resurserna mot ungdomar inom fältet, där det finns mycket
konstruktivt att genomföra. Det finns många eldsjälar som exempelvis Britta Alin
Åkerman som har betytt mycket för oss, likaså Håkan Götmark som är väl känd inom
polisen för sitt stora engagemang. Brandförsvaret var de som initierade projektet och
ska därför ha ett stort tack.
Många kommuner har inte fungerande rutiner över huvud taget för att överföra
kunskap mellan landsting och socialtjänst när det gäller unga människor i riskzonen för
självmord. Självmord går att förebygga. Det finns goda resultat av förhållandevis enkla
åtgärder. Det gäller att höja medvetenhet om vad som är riskfaktorer för självmord, så
att vi alla fortsättningsvis blir mer uppmärksamma.
För femton år sedan, som polischef på Gotland, blev jag varse problematiken genom
kontakt med psykiatrikern Wolfgang Rutz. Han berättade för mig om det
forskningsprojekt som han var engagerad i på Gotland och höll på att utvärdera.
Projektet handlade om att höja kunskapen hos personal vid BUP, Socialtjänst,
skolpersonal och vårdcentraler om riskfaktorer för ungdomar. Gotland hade ganska
höga självmordstal när det gäller ungdomar, som under projektets gång blev 50 procent
lägre på bara ett par år. Tyvärr tycks självmordstalen öka igen vilket talar om vikten av
kontinuitet av åtgärderna. Det Wolfgang Rutz såg när han analyserade sitt material var
att det fanns en grupp pojkar, vars psykiska ohälsa inte fångades upp, av vare sig
föräldrar, skola eller sjukvården. Detta berodde på att de inte sökte hjälp hos någon.
Pojkarna hade emellertid en gemensam nämnare, nämligen Polisen. Nästan alla hade
haft kontakt med polisen, en eller flera gånger i samband med ganska små brott som
2012-02-16
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snatteri, eller skadegörelse. De råkade även ofta ut för olyckor. Polisen var en myndighet
som också borde ha varit med i den här satsningen, men som inte var det. Vi borde haft
kunskap om till exempel tecken på självdestruktivitet som kunde ha upptäckts i en
samtalssituation exempelvis skärmärken på armarna, brännmärken efter cigarretter,
mobbning eller användande av droger. Framför allt borde vi vara uppmärksamma på
ungdomar som är skörare än andra och kanske börjar dra sig undan kamrater och
skola. Det är viktigt att vi lyssnar på barn och ungdomar och för det krävs både tid och
tålamod. Polisen var då en viktig länk som saknades, och så är det fortfarande, att
polisen är en myndighet som ofta glöms bort när det gäller så kallade ”mjuka frågor”.
Det är hos polisen som människor hamnar när välfärdssystemet inte fungerar. Därför
måste vi inom polisen, både ta till oss kunskap, utveckla den och sprida våra
erfarenheter.
Idag i Stockholms län rycker många medarbetare ut på självmordslarm sju till åtta
gånger per dygn. Här sker en ökning. Polisen är i sammanhanget oerhört viktig, men är
inte vårdutbildad och ingår därmed inte heller i vårt uppdrag. Frågan är hur vi kan få en
verksamhet tillsammans med olika aktörer där fler än polisen arbetar på tider och
platser som är mer relevanta för de problem där hjälp behövs. Här behövs psykiatri och
socialtjänst som arbetar mer operativt och uppsökande där behoven av hjälp är som
störst.
I mitt arbete som polischef är åtgärdskedjor och kunskapsutbyte det viktigaste men
också det svåraste. Vi kan inte kräva att ha det perfekta gnisselfria samarbetet. Det finns
inget svårare än just multikomplexa samarbeten om människor med problem, eftersom
det bygger på ett förtroende mellan de olika parterna. Ett förtroende är svårare att bygga
ju fler aktörer som är inkopplade. Därför är SPIS-projektet så viktigt. Frågorna om
samverkan kräver strategier på olika nivåer i det operativa arbetet. Det kräver även
uthållighet och uppmuntran och att verksamheten fungerar i vardagen. Frågor som:
Vad är det som ska göras? Vem ska göra det? När ska det genomföras? är oerhört
viktiga att ta ställning till. Risken är att det blir mycket prat och för lite handling. SPISprojektet har visat att det går att utbyta erfarenheter med varandra där även andra
aktörer är viktiga i sammanhanget som stadsplanerare, SJ, fritidsledarna, skönhetsrådet
med flera. Alla måste ta sitt ansvar för att minska självmorden.
Jag har mer än en gång haft diskussioner med sjukhusledningarna, där jag har haft
bedrövad polispersonal som har misslyckats med att få en akut självmordsbenägen
person omhändertagen på psykiatrisk klinik. Ibland har de blivit stoppade redan i
dörren för att personen luktar alkohol. Dagen därpå har polispersonalen ibland fått åka
ut och ta hand om ett fullbordat självmord av samma person. Tänk om vi skulle bemöta
en misstänkt hjärtinfarkt på samma sätt? Du luktar alkohol! Du får inte komma in! I
Stockholms län har samarbetet mellan polis, socialtjänst och psykiatri verkligen gjort
stora framsteg de senaste tio åren och här är SPIS en viktig länk. Det ser mycket sämre
ut i övriga landet, men fortfarande finns mycket kvar att göra även i vårt län.
Vi måste anpassa arbetsformerna efter patienterna mer. Många unga med depression
och ångest är svårmotiverade till behandling, och har också svårigheter att passa tider.
Det hör till sjukdomsbilden. Då är den hjälp man erbjuds ̶ en psykolog om två veckor ̶
inte lätt att komma till särskilt om man är en pojke. Vi önskar ett mer uppsökande sätt
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att arbeta, med rutiner att se över organisationsgränser hur dessa pojkar, unga män som
vi missar idag, kan fångas upp. Det kan låta ganska självklart, men är det inte. Det är
fortfarande vanligt att man som anhörig får som enda hänvisning att ringa polisen när
man är akut orolig för en anhörig med ångest. Resursmässigt är det här ett område där
behoven är oändliga. Inom polisen är vi ibland mer hjälpta av till exempel fler
fältassistenter och mer kvalificerad psykiatrisk vård, som har möjlighet att ta emot fler
unga män och ungdomar, än behov av fler poliser.
När det gäller tabubelagda områden som självmord, har vi alla som är engagerade ett
särskilt ansvar med att försök bryta tabun och myter av olika slag. En farlig myt är att
den som har bestämt sig för att ta sitt liv inte går att stoppa. Självklart kan man motivera
en människa att vilja leva. Budskapet att acceptera självmord är livsfarligt i sig själv. Hur
skulle det låta om vi efter ett mord sa: vi kan aldrig hindra en mördare som har bestämt
sig. En annan myt säger att det är farligt att prata om självmord, eftersom det kan få en
människa att ta sitt liv. Det finns emellertid inga belägg för att någon tar sitt liv enbart
för att man pratat om självmord. Däremot har många tagit sitt liv för att man inte har
pratat om självmord. Ungdomar tänker ofta på existentiella frågor vilket även barn gör.
Det är vi vuxna som är rädda för att lyssna. Vi måste prata mer med barn och
ungdomar om de här frågorna och även våga lyssna mer. Vi måste vara medvetna om
hur vi bemöter pojkar och flickor. De stökiga pojkarna på dagis t.ex. behöver bli
upptagna i famn och få kramar och samtidigt få hjälp att sätta ord på sina känslor. Både
pojkar och flickor behöver tidigt få hjälp och tröst.
Vem som helst kan drabbas av depression. Vi vet också att det finns effektiva mediciner
som dessvärre inte alltid hjälper en självmordsbenägen person. Självmord är sällan
något obegripligt som bara inträffar vilket många fler behöver bli medvetna om. Det är
inte ovanligt att ensamma, olyckliga unga människor använder nätet som sällskap. I
flera fall har människor på nätet hetsats att ta sitt liv. Här behövs mer kunskap och
bättre strategier att hjälpa dessa personer. Statistiska siffror visar att det är kvinnor som
konsumerar vård mest, medan männen oftare tar sitt liv. Det finns emellertid ett
område, där männen är en förkrossande majoritet när det gäller nyttjande av psykiatrisk
hjälp, nämligen inom tvångsvården och rättspsykiatrin.
Det jag har berört är några exempel på frågor som angår alla och som måste talas om på
ett mer vardagligt sätt. Vi behöver ett samhälle där fler är medvetna och har en förmåga
att ta anhörigas oro på allvar; en psykiatri som är dimensionerad och erbjuder hjälp när
anhöriga efter år av akututryckningar och ångestfyllda nattliga samtal, ser hur deras son,
dotter eller bror bokstavligen glider bort från livet. Vi behöver en skola som utbildar i
självmordspreventiva åtgärder, innan en elev har tagit sitt liv och inte efter. Vi behöver
en socialtjänst med kunskap om sambandet mellan de pojkar som har fått stryk under
uppväxten och psykisk ohälsa. Vi behöver en polis som har kunskap om sambandet
mellan psykisk ohälsa och kriminalitet. Senare forskning visar tydliga samband inom
dessa områden. Mindre tabun och ökad spridning av kunskap och lyhördhet hos oss
professionella, bör kunna sänka självmordstalen kraftigt. Vi får aldrig acceptera att
friska människor försvinner ifrån oss för att vi inte vågar prata. Det är viktigt att
fundera över hur vi talar om självmord. Varför skrivs det i programmet om
suicidprevention och suicidpreventiva åtgärder? Det är verkligen exkluderande uttryck,
eftersom ingen utanför forskning och sjukvården begriper dessa ord och begrepp.
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Uttrycken är kliniska och distanserade. Att använda dessa begrepp är inte bra när man
talar om något som angår så många människor och faktiskt är en folksjukdom. Vad det
handlar om är att förebygga självmord. I min myndighet för vi i ledningen en kamp mot
förkortningar och exkluderande uttryck. Vi behöver den kampen i hela samhället om vi
ska få människor att våga prata och koppla ihop saker.
Jag slutar med det jag började med: SPIS-gruppens arbete är
oerhört viktigt och det glädjer mig att det har kommit igång. Jag
kommer att följa arbetet noggrant och mana mig själv och alla
andra till uthållighet, som är viktigare än intelligens om man är
polischef. Jag tror att det gäller fler.
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Inledning
Håkan Götmark, Chefläkare vid hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting
Vi inom hälso- och sjukvården är oerhört glada över att SPIS-projektet har kommit
igång Genom bl.a. kontakt med Jönköping, som på ett sätt varit nationell föregångare,
känns det glädjande att projektet har startat i Stockholms län.
Ungefär 300 självmord genomförs i vårt län varje år, och närmare 2000 personer söker
sjukvården efter ett självmordsförsök. Förutom detta är det många fler som har
självmordstankar, självmordsplaner och som förbereder sig för att ta sitt liv. Det är ett
omfattande problem med väldigt hög prioritet. Patientsäkerhet är ett av
akutsjukvårdens viktigaste områden. Varje självmord är en katastrof i det nätverk som
finns kring varje människa: make eller maka, barn eller förälder, som dessa får leva med
resten av livet.
För att förhindra självmord är det viktigaste att vara tillgänglig för alla som behöver
hjälp, även t.ex. den som har problem med alkohol. En säker vård innebär att göra goda
bedömningar som underlag för att utforma vården på ett bra sätt. Närmare hundra Lex
Maria-anmälningar i vårt län lämnas in där ett självmord har
inträffat. Den vanligaste kritiken som kommer från Socialstyrelsen
En säker vård
är att en dokumenterad, strukturerad suicidriskbedömning saknas.
innebär att göra
De som arbetar inom vården behöver därför ett verktyg att
goda bedömningar
dokumentera på ett strukturerat sätt. Ett mycket lovande arbete
som underlag för
pågår att ta fram ett underlag för ett bra instrument för framtiden
att utforma vården
som ska kunna användas av alla psykiatriska verksamheter. Besluten
på ett bra sätt
från Socialstyrelsen har tydligt visat att det i många fall saknas
strukturerade bedömningar.
Vårt regionala vårdprogram är också ett viktigt verktyg för att vården för
självmordsnära patienter ska förbättras. Programmet går att hitta under följande
nätadress: www.vardsamordning.sll.se I vårdprogrammen finns uppdaterade
kunskaper, rutiner och riktlinjer.
Ungefär hälften av de 300 som tagit sina liv har haft någon kontakt med hälso- och
sjukvården och en tredjedel med psykiatrin. Övriga har inte haft någon känd föregående
vårdkontakt. Därför är det viktigt att andra myndigheter utanför hälso- och sjukvården,
som socialtjänst, kriminalvård, försäkringskassan och skolan, blir bättre på att upptäcka
en självmordsbenägen person. Mycket har samtidigt förbättrats vad gäller attityder till
psykisk ohälsa. För 20-30 år sedan var det skamligt att prata om psykisk sjukdom, något
som till viss del har blivit bättre idag.
Det handlar om att våga närma oss medmänniskor som inte mår bra och våga fråga,
men även ha beredskap att hjälpa till. Det australiensiska programmet Första hjälpen till
psykisk hälsa som NASP arbetar med efter ett regeringsuppdrag har bra exempel på hur
alla medmänniskor kan vara tillgängliga för dem som mår psykiskt dåligt.
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Inledning
Fredrik Bengtsson, enhetschef på Länsakuten, S:t Görans sjukhus

Länsakuten är Sveriges största psykiatriska akutmottagning och tar emot ungefär 13 000
akutsökande personer per år. Många har självmordstankar. Ungefär 70 procent av de
sökande som kommer till akuten går hem efter ett besök och en suicidriskbedömning
som alltid genomförs. Trettio procent av patienterna läggs in för vidare vård.
Länsakuten är en gemensam akutmottagning för länet och kontakten mellan länsakuten
och olika kliniker är viktig för att snabbt kunna erbjuda direkt slussning för snabba
återbesök. Det är också viktigt att samarbetet med andra aktörer som med polisen och
socialtjänsten fungerar. Det är för det samarbetet nödvändigt att ta bort alla murar som
funnits och fortfarande delvis finns mellan myndigheter och aktörer för att alla
tillsammans ska komma fram till en bra och säker vård för patienterna.

2012-02-16

Suicidpreventiva dagen 2011

17 (44)

INLEDNING AV DELPROJEKTET SPIS-LARM
Johan Hedensiö, VD, SOS Alarm, Stockholm
SPIS-projektet är ett oerhört viktigt projekt i en fråga vars omfattning de allra flesta i
samhället inte riktigt känner till. Det viktiga med projektet är att det knyter samman alla
aktörer inom länet. I larmfrågan kring SPIS, eller akut suicidprevention, är SOS Alarm
den första länken. Dagligen tar SOS Alarm emot flera samtal som rör suicid. Samtalen
kommer via 112 och kan komma från olika håll. Ibland är det personen själv som
ringer, ibland är det en nära anhörig. Det kan också vara någon från brandkåren eller
bara förbipasserande som har sett något och vill att personen ifråga får hjälp.
Vår roll är att i första hand bedöma vilka resurser som är bäst lämpade att hjälpa den
hjälpsökande ̶ polis, räddningstjänst, ambulans eller en kombination av dessa aktörer. I
SPIS-projektet arbetar vi framför allt inom två områden. Det ena är registrering av alla
suicidfall och larm om suicidmisstanke. På sikt ger detta en bra statistik som kommer
att bidra till att höja kunskapen inom området. Det andra området innebär att
utbildning har utvecklats för alla anställda för att de ska klara av suicidhantering. De
inkomna samtalen är svåra, och de kan många gånger bli såväl långa som komplicerade.
Jag har själv deltagit i samtal med kollegor, SOS-operatörer, som har tagit emot svåra
samtal. Det kan ha varit timslånga samtal, där man har försökt att, parallellt med att
man larmar någon resurs, uppehålla samtalet med en eventuell suicidnära person. De
här samtalen är givetvis oerhört tunga. Viktigt för oss är då att ge stöd till de operatörer
som tar emot samtalen. Det kan handla om mer avancerad debriefing eller bara
avlastningssamtal efter att man har fått in larmet.
Det finns kommuner som över huvud taget inte har planer, rutiner eller erfarenhet om
hur samtal som gäller självmordsbenägenhet ska hanteras. SOS Alarm har ett nationellt
uppdrag att hantera 112-numret, och vi ser en stor möjlighet att sprida lärdomarna av
SPIS-projektet och erfarenheterna till övriga delar av landet. Vi har en bra dialog med
många kommuner, som redan håller på. Många gånger drivs emellertid frågan av
enskilda eldsjälar som brinner för just suicidprevention. Jönköping är ett bra exempel
där hela kommunen är integrerad i frågan. SPIS-projektet, och det breda ansvar som
har tagits, kan vara ett väldigt bra exempel att sprida vidare till övriga landet.

2012-02-16

Suicidpreventiva dagen 2011

18 (44)

SPIS-LARM
Conny Söderberg, operativ brandmästare, Kungsholmens brandstation
Under årens lopp har jag varit med om många självmord och självmordsförsök. Tyvärr
har vårt tidigare uppdrag varit att stå och vänta utan att kunna vidta några åtgärder. När
vi startade SPIS-projektet var målet att direkt kunna handla, förebygga och slutligen
även följa upp vad som hade hänt. I delprojektet SPIS-larm ingår polis, ambulans, SOS
Alarm och Räddningstjänsten. Till en början med undersökte vi de olika larm som
kommit in via 112. Vår önskan har varit att hitta rutiner för att på ett bättre sätt än vi
gjort tidigare kunna samverka. Här är exempel på olika scenarier, som vi kan samverka
kring.

Förslag
112 ärende

2012-02-16

Tillföra en nod i 112 index.
För att säkerställa att rätt
åtgärder blir utförda i aktuell
geografi

Suicidpreventiva dagen 2011

19 (44)

112-samtal
När samtal kommer in till SOS från en person som tänker ta sitt liv ställer det stora krav
på operatören. Operatören försöker bygga upp ett förtroende med inringaren genom att
ställa frågor och därigenom försöka få en bild av situationen. Kan det vara hot om
självmord, svår belägenhet, vapenhot, förgiftning eller ingenting?
Bedömer operatören att det är hot om självmord larmas blåljusenheterna ut. Det är
viktigt att Operatören försöker hålla kvar samtalet tills någon form av personlig kontakt
har upprättats med inringaren.
Andra samtal som kommer in från allmänheten kan vara att någon ser exempelvis
person som står utanför räcket på Västerbron. Bedömer operatören att det är hot om
självmord larmas blåljus enheterna ut. Först fram ska rädda liv.

Relaterade index
Om det finns ”givna” punkter i övriga index så finns möjlighet att skapa s.k
Relaterade index.

Räddningsindex
- Person svår belägenhet

Medicinskt index
- Suicidmisstanke - Psykiatri

Polis
- Ny nod ?
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Vid svår belägenhet ligger samverkansansvaret hos brandförsvaret.

Förslag

Gäller det hot har polisen samverkansansvaret och tar kontakt och skapar någon slags
samverkan med övriga aktörer. Vid förgiftning har ambulansen, dvs. sjukvården
ansvaret.
Resurserna vid självmordsförsök i Stockholms län ser helt olika ut. I Stockholms stad
har vi oerhört stora resurser i samband med hot om självmord som exempelvis från
Västerbron, där de mindre kommunerna endast kan skicka en ambulans eller
polispatrull pga. av resursbrist.
Polisen har under många år varit mycket aktiv när det gäller hot om självmord, medan
Räddningstjänsten mer har haft en passiv roll. Enligt våra nya förslag ska den
blåljusenhet som först kommer på plats söka kontakt med personen och inleda ett
samtal som medmänniska och skapa ett förtroende parterna emellan och få personen på
andra tankar.
Många tankar har väckts hur ovan nämnda situationer kan förebyggas och vem som har
ansvaret. När det gäller byggnader, broar och liknande är det staden (kommunen) som
har ansvaret.
En del handlar om att förebygga självmord och självmordshandlingar genom att bygga
bort problemen. Det finns forskning på att hopp framför tåg ofta inträffar i närheten av
sjukhus. Vid sådana ställen finns kanske en möjlighet att sätta upp skydd eller hinder
för att kunna genomföra hoppen. Det gäller att försvåra tillgängligheten att ta sig till de
här platserna. Andra ställen där självmord ofta inträffar är tunnelbanan där många
ungdomar väljer att kasta sig framför tågen.

På olycksplatsen
Blåljuspersonalen har ingen aning om vad som väntar förrän man ser en person sitta på
ett broräcke. Det kan visa sig att personen verkligen vill ta sitt liv. Vi måste alla bli bättre
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på hur vi kan upptäcka självmordsnära personer. Ibland är det svårt att göra någonting
före, men det handlar alltid om att agera på rätt sätt vid olika händelser. Jag vill berätta
om ett exempel om ett brandkårslarm där en ung flicka befann sig på toaletten. Vi
ställde oss naturligtvis frågan vad som kan brinna i ett badrum. Den unga flickan hade
lagt papper i toalettstolen och blött ner det med aceton. Därefter hade hon tänt på men
sedan ångrat sig och ringt 112. Våra mannar släkte elden men upplevde att det var lite
konstigt. När jag frågade henne om hon hade tänkt ta sitt liv fick jag jakande svar.
Konsekvensen blev att ambulansen skjutsade henne till psykakuten för
omhändertagande. Hade det här hänt tidigare, hade vi säkert inte funderat i dessa
tankar. Detta är en lärdom från SPIS-projektet.
Med tanke på samhällets krympande resurser, är det viktigt att samverkan mellan våra
olika aktörer kan ske. Konsekvensen av samverkan blir en otrolig vinst för alla. Det
arbete som nu pågår är att bearbeta och fasa in det förslag som SOS har lagt om hur vi
alla skall agera i samband med larm. Det kommande arbetet är att tillsammans studera
olika larmplaner för att därmed få fram den bästa samverkan mellan oss blåljusaktörer.
Vi räknar med att vara klara med dessa förslag till årsskiftet.
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Inledning av Delprojekt Polis och sjuksköterska i
polisbil
Christian Agdur, polismästare, chef för operativa avdelningen
I SPIS-projektet har för första gången i Sverige en försöksverksamhet startat med en
unik patrulltyp. Det är en polisbil som bemannas av poliser och en sjuksköterska från
psykiatrin. Patrullen åker till händelser som kommer in via 112 när någon ringer och
visar tecken på akut allvarlig psykisk ohälsa. Om man inte telefonledes kan bedöma rätt
åtgärder skickas denna patrull till platsen. Åtgärder kan exempelvis vara att man
skjutsar in personen till psykakuten, att man kopplar in Socialtjänsten eller att man ser
till att personen kommer i kontakt med lämplig vårdinrättning i sitt närområde.
Anledningen till detta var att på ett bättre sätt kunna bemöta och ta hand om dessa
personer och arbeta mer suicidpreventivt. Man utgick från en modell som man arbetar
efter i Vancouver i Canada, som startade 1979 som ett försök och permanentades 1984.
I Vancouver arbetar fyra poliser tillsammans med åtta sjuksystrar tvåskift alla dagar i
veckan. En polis och en sjuksyster i patrull och en sjuksyster sitter tillgänglig under
samma tid för inkommande samtal. På denna telefonlinje ringer poliser som behöver
råd/hjälp med information, anhöriga till de som är psykiskt sjuka eller andra som
vill/behöver hjälp. De anser att dessa två komponenter är en förutsättning för att lyckas.
Eftersom det är ett akut ärende där syftet är att hjälpa någon som mår dåligt, kan
informationen i varderas myndighetsregister delas mellan polis och sjuksyster. En
problematik i Sverige är huruvida sjuksystern skulle få lyssna på polisens radiosamband
eller inte pga. sekretess. Detta har man löst i Vancouver genom att sjuksystrarna som
arbetar med detta är säkerhetskontrollerade, en modell som är möjlig att genomföra
även här i Sverige.
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Delprojektet Polis och sjuksköterska i polisbil
Erik Mangen, utryckningspolis i Stockholms city och Södermalm
Robert Lindgren, sjuksköterska vid psykiatriska länsakuten, S:t Görans
sjukhus

Patrullens huvudsyfte var att förebygga suicid. De uppdrag som är lämpliga för denna
patrull är de ärenden där en persons suicidtankar är otydliga och svårbedömda. Andra
uppdrag kan vara då polispersonal eller vårdpersonal redan är på plats och inte kan
bedöma lämplig åtgärd utan specialistkompetens. Under perioden 8 juni till 19 juni
2011 bestämdes att två poliser och en sjuksköterska med specialistkompetens i psykiatri
skulle bemanna en polisbil 16.00-01.00. Patrullen åkte i ett civilt fordon.
När vi gick in i projektet visste vi att stockholmspolisen har ungefär hundra ärenden i
veckan som bedöms som psykiatriska ärenden. En stor del av dessa ärenden handlar om
suicid och suicidförsök. Övriga ärenden handlar om psykiskt sjuka människor med
psykossjukdomar, manier eller andra allvarliga psykiska svårigheter. De flesta ärendena
inkommer till polisen mellan klockan 18.00- 01.00 varför just denna tidpunkt
bestämdes. Hälften av ärendena under pilotstudien handlade om suicidbedömningar
eller suicidförsök medan övriga var andra psykiatriska ärenden. Vårt projekt omfattade
tio pass från vilka vi har sammanställt data, men pga. att det är få fall är det svårt att
säga att dessa resultat skulle gälla vid alla tidpunkter. Ungefär 45 procent av ärendena
var missbruksrelaterade. Det var personer som var kraftigt alkoholpåverkade eller
påverkade av andra droger. Andra vanliga ärenden var till ungefär tio procent unga som
tillhör barn- och ungdomspsykiatrin. Viktigt att påpeka är att uppdraget inte var någon
psykiatrisk verksamhet och inte skulle ses som en resurs för psykiatrin utan uppdraget
kom direkt från polisen i alla ärenden.
Psykiatrin har mobil verksamhet, rådgivning och akutmottagning. Bemanningen i
polisbilen med psykiatrisk sjuksköterska skulle hjälpa polisen att göra bedömningen på
plats: Vad är bäst att göra just nu? Oftast handlade det om att göra någon form av
suicidbedömning på fältet eller i bostaden. Vad vi skulle fastställa i det sammanhanget
var den åtgärd som var den bästa för personen. Alternativet är inte alltid att åka till
sjukhus. Ibland måste vi emellertid tvinga folk till sjukhus särskilt om oron är stor. Vid
vissa tillfällen var det bättre att stanna hemma och få en annan form av hjälp och
uppföljning.
Som sjuksköterska var det en stor fördel att redan på plats kunna göra en bedömning
som var bäst för personen. Vi har erfarenheter av att kunna iaktta en händelse och se
vad som eventuellt kan ligga bakom handlingen, och samtidigt hjälpa till att hindra en
destruktiv handling. Vad som har varit positivt med projektet har varit att ta del av
varandras frågor riktade till den självmordsnära personen för att kunna förstå allvaret
bakom handlingen. Det fanns under projektets genomförande ett otroligt stort
kunskapsutbyte.
Det är polisen som får uppdraget och har möjlighet att åka hem till en person som ska få
hjälp och stöd. Han eller hon har möjlighet att säga nej till sjukvårdspersonal. När vi
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startade pilotprojektet hade vi en viss rädsla att den person som vi kom hem till skulle
neka hjälp från sjukvårdspersonal. Den rädslan infriades inte. Endast en person tackade
nej. Istället möttes vi av mycket positiva reaktioner att sjukvårdspersonal var med. De vi
mötte var inte vana vid att se den konstellationen. De flesta var bara undrande över att
vi var två efter att någon ringt och talat om självmord. De var väldigt positiva till vårt
samarbete. Många ställde nyfikna och förvånande frågor och ville veta mera om
projektet. Polis och sjukvårdspersonal är redan tidigare vana med samarbete, men dock
ovana vid att få ett gemensamt uppdrag som att åka tillsammans till samma plats. I
princip alla ärenden som vi åkte på under de här veckorna var blåljuskörningar, som
innebär akuta ärenden med krav på att snabbt komma till den plats vi var hänvisade.
Det positiva var då att vi båda två redan var placerade i polisbilen från start och slapp
därmed väntetider för att hämta upp sjukvårdspersonal.
Så fort det var frågan om suicidbedömningsärenden tillkallades vi. Vi åkte över hela
Stockholms län från Norrtälje till Södertälje, vilket ibland blev långa sträckor. Inträffade
någonting väldigt akut och vi var på fel sida om Stockholm, skickades närmaste patrull
till plats och inväntade vår ankomst.
Det är viktigt att poängtera att vi ofta åker på självmordsärenden, vilket inte är något
nytt. Pilotprojektet har till stor del handlat om att avlasta andra och också kunna hjälpa
direkt på plats. Vi upplevde att det har gett väldigt positiva erfarenheter för oss själva
och att verksamheten borde permanentas. Av en slump fick vi åka på andra ärenden
också när tid fanns som inte var direkt suicidinriktade. Ett ärende som vi kallades till,
handlade om en kvinna som hade burit ut hela sitt möblemang på sin gård. Vi kunde få
information om vem den personen var och också få reda på att kvinnan hade en svår
psykossjukdom. När hon insjuknade i vanliga fall, visade hon en stor våldsbenägenhet.
När vi träffade henne var hon upprörd och förvirrad, och hon trodde att vi kom från
någon kyrka. Hon var emellertid inte våldsam. Hon var inte vårdmotiverad, men var i
mycket dåligt psykiskt skick. Polisen hade i det här läget ingen möjlighet att ta med den
här kvinnan till sjukhus, då hon inte var i fara för sig själv och inte till fara för någon
annan. Med hjälp av journalhandlingar, där hennes sjukdomshistoria framgick, var det
möjligt att som sjuksköterska göra en bedömning att hon var i så dåligt skick att ett
vårdintyg lätt skulle kunna skrivas ut. Efter diskussion med läkare överfördes ärendet
till psykiatrin, som kunde ge den hjälp och vård som hon behövde. Ytterligare
erfarenhet visade att vårt projekt med psykiatrisk kompetens kunde ge även andra
vinster som att en del psykiatriska patienter fick vård i ett tidigare skede än de annars
skulle ha fått.
Vi träffade en man som hade hotat att hoppa från sin balkong och frågade honom om
han tänkte ta sitt liv, vilket han förnekade. Han skulle åka hem till sin syster. Först
upplevde vi att det inte verkade vara någon större fara. Efter några följdfrågor och hans
svar blev vi varse förtäckta hot om självmord. Han talade om snabba bilar och en snabb
motorcykel som stod utanför. Risken var påtaglig att han med bil eller motorcykel skulle
utsätta sig själv för stor fara. Han var i tydligt behov av vård. Tyvärr tackade han nej till
vård.
Ett annat möte handlade om en flicka som stod vid en pendeltågsstation och vinglade
när tåget kom. Hon pratade med några vakter och berättade att hon hade tankar på att
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eventuellt hoppa framför ett tåg. Vid sådana händelser är det självklart att åka dit och se
till att hon omedelbart kom till en psykiatrisk akutmottagning. Ärendet slutade
emellertid med att hon inte åkte till sjukhus eftersom det handlade om relationsproblem
med sin pojkvän. Vi lyckades få fram var han fanns och hjälpte till att återföra dem till
varandra. Sedan ordnade vi så att hon senare skulle få uppföljning och hjälp och stöd,
vilket var den bästa lösningen då istället för att åka till psykakuten där hon skulle möta
alla människor som mår riktigt dåligt. Ungefär 45 procent av ärendena vi hade under de
här veckorna slutade med att vi åkte till sjukhus, till medicinakuten, ganska många till
beroendeakuten och en del till psykakuten. Vi vet också att alkoholpåverkade personer
oftast har stor suicidrisk. Genom att vi kan utföra alkoholtester kan vi bedöma
alkoholhalten och att det inte är den psykiatriska vården i första hand som ska ge dem
hjälp. Ibland är de så berusade att de först måste till beroendekliniken. I sådana
sammanhang har vi inte möjlighet att göra en suicidriskbedömning utan åtgärden avses
framför allt att ge dem möjlighet till en säker tillnyktring.
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Inledning av Delprojekt ̶ Att kartlägga självmordstäta
platser i Stockholms län
Jan Wisén, chef för Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms brandförsvar är en organisation som svarar för brandförsvar och
räddningstjänst i tio kommuner i länet, varav Stockholm stad är en av de tio
kommunerna. Vi har en vision i Stockholms brandförsvar som styr vårt arbete och
handlar om att skapa trygghet, dvs. på olika sätt arbeta med trygghetsskapande åtgärder,
genom att se till att olyckor inte inträffar. Det innebär att våra kommuninvånare – de
som bor och verkar och vistas i kommunerna – har en säker miljö. Vår verksamhet
handlar om konsekvenser av vad som sker och att människor beter sig på ett eller annat
sätt och därmed försätter sig och sin omgivning i olika svåra situationer.
Den kanske viktigaste rollen är emellertid att se till att förebygga olyckor och ohälsa.
Suicid är ett oerhört stort folkhälsoproblem och har varit tabubelagt och något som vi
sällan har pratat om. Vi har dock i vår verksamhet sett konsekvenserna av det, vilket har
varit anledning till varför vi från Brandförsvaret har varit drivande i att SPIS-projektet
har kommit igång. Vi avser också att i fortsättningen se till att projektet drivs vidare.
Våra operativa styrkor larmas årligen till ett stort antal händelser, som är relaterade till
suicidförsök. Dessvärre är några fullbordade självmord. Tillsammans med övriga
blåljusorganisationer, framför allt polisen som ofta är först på plats, blir våra
gemensamma ageranden många gånger avgörande om det skall bli ett självmordsförsök
eller ett fullbordat självmord. Det som är särskilt frustrerande för oss är att vår personal
gång på gång larmas till samma platser – kanske också ibland samma personer. Framför
allt är det ett antal platser som vi ofta får återkomma till. Vår fråga är då: Kan vi göra
någonting med den vetskapen vi har? Vi ser konsekvenserna, vi larmas gång på gång,
vår personal blir oerhört frustrerad av att åka till samma ställen. Kan vi göra något med
den kunskapen? Självklart kan vi göra det. Det är därför vårt engagemang i det här
delprojektet är så viktigt. Vi kan naturligtvis göra mycket mer tillsammans. Vi vet idag
var händelserna inträffar.
Vi kommer att visa ett antal bilder från vår region; broar, spår, höga byggnader, andra
platser som återkommer gång på gång i vår statistik. Vi kan också med vår statistik se
eller försöka kartlägga när vi tror att det finns risk för de här händelserna. Är det vissa
tider på året? Är det vissa tider på dygnet? Är det vissa veckodagar eller vissa speciella
helger, som är mer eller mindre frekvent? Kan man se andra mönster? Man kan till
exempel med hjälp av övervakningskameror hos SL se på beteenden hos personer på
t.ex. plattformarna efter suicidförsök eller fullbordade självmord. Med den kunskapen
skulle man kanske ha kunnat agera mycket tidigare. Genom projektet är samtliga
blåljusorganisationer bättre på att samarbeta direkt på plats. Tidigare var vår uppgift
huvudsakligen att åka ut och finnas i beredskap med dykare, hoppkuddar eller stegar. I
och med det här projektet har vi tillsammans med framför allt sjukvården och polisen
lärt oss att agera mer preventivt på platserna. Det som är bra med projektet är att samla
in erfarenhet och statistik på de olika händelserna. Hitintills har inte den samlade
informationen funnits eftersom brandförsvaret inte är inkopplade på alla händelser. Vi
åker ofta när det är någon som står uppe på ett tak eller på en bro men vid flera
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händelser kommer endast polisen. Vid en del händelser är det sjukvården som är
inkopplad. Spis-projektet handlar om att få samlad statistik och erfarenhet så att rätt
åtgärder kan vidtas. En del har förbättrats redan idag. Västerbron är ett exempel dit vi
tyvärr har åkt många gånger. Den erfarenheten ledde till en dialog med Stockholm stad
och Trafikkontoret, som resulterade i en del fysiska åtgärder för att förhindra
hoppningar från de mest frekventa ställena. Den här erfarenheten är viktig att finnas
med även vid framtida byggnationer – i samhällsplaneringen –
Det som är särskilt
när man ska bygga ett säkert och tryggt samhälle.

frustrerande för oss
är att vår personal
gång på gång larmas
till samma platser –
kanske också ibland
samma personer.
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Delproojektgrup
pp ”Indiividorien
nterad preventioon –
självmordstäta
a platser”
Jimmy Haglund,
H
brrandförsvarrssamordn
nare för Räd
ddningstjäänsten inom
m
Stockholm
ms län
Målet med
d vårt uppdraag var att karrtlägga föreko
omsten av självmordstätaa platser i
yttermiljön
n i Stockholm
ms län, etableera program och arbetsru
utiner för att om möjligt
bygga bortt självmordsttäta platser, kklargöra hur samverkan ska
s ske mellaan olika aktörer
för kontinu
uerlig kartlägggning, åtgärrdsprogram och åtgärderr (akut och låång sikt),
klargöra an
nsvarsfrågor mellan olikaa aktörer sam
mt etablera ru
utiner för arbbete med suiccidsäkerhet i anslutning
a
tiill fysisk plan
nering och byygglovsärend
den.
Starten på uppdraget in
nleddes medd att Storstock
kholms bran
ndförsvar (ord
rdförande sam
mt
sammankaallande) kallaade till ett förrsta möte meed Polisen, AISAB
A
(ambulanssverksamhet)), Trafikverkket (tidigare Banverket),
B
Trafikkontor
T
ret i Stockhollm,
Stadsdelskkontoret bådee plan- och bbyggbranscheen, Länsstyreelsen, MSB (m
myndigheten
n för
samhällsskkydd och beredskap), Uniiversitetet i Karlstad,
K
med
d en forskaree om
suicidförsö
ök vid spårtrafik, SL, SPE
ES och NASP
P för en inledande diskusssion i ämnet.
Avsikten var
v att få en bild
b av hur dee olika mynd
digheterna sååg på frågan oom
självmordsstäta platser. Det som varr mest påtaliggt var differeensen i statisttik. Även
larmsituatiionen skilde sig samt hurr rapporterin
ng sker.

Bilden ovaan visar Västeerbron och dde ärenden so
om Storstock
kholms branddförsvar har
kallats till från
f
åren 200
06 till 2011. FFlaggorna avvser händelseer med självm
mordsförsök,,
dvs. var påå Västerbron som händelsserna har ägtt rum. En tilllbakablick haar visat att allla
inblandadee aktörer had
de olika bildeer av händelsseförloppet. I diskussioneen framkom att
det finns ett antal ”hot spots” inom
m Stockholmss län.
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Vid vissa ställen
s
i Stock
kholms län ggenomförs fleera självmord
dsförsök, vilkket främst gääller
tågstationeer, tunnelban
nor och Västeerbron. Bildeen ovan visarr en bild av V
Västerbron. När
N
det gäller tågstationer
t
är
ä det mångaa som visar liikvärdiga ressultat på cirkka 5-8 person
ner
per år, där självmordsfförsök genom
mförts. Det fiinns andra pllatser inom SStockholms län
l
där självmordsförsök är
ä ännu mer ffrekventa som
m vissa platsser vid pendeeltågen och även
ä
SJ-tågen.
Målet för vårt
v arbete ärr att klargöraa hur samverrkan ska ske mellan
m
olika aktörer för
kontinuerllig kartläggniing, åtgärdspprogram och åtgärder sam
mt klargöra aansvarsfrågor
mellan olikka aktörer.
Under ett möte
m fick de olika myndiigheterna infformation om
m tänkta plattser där speciella
åtgärder beehöver sättass in. De planeerade platserrna är Upplands Väsby tåågstation,
Västerbron
n och Husbyy tunnelbanesstation för attt ett flertal händelser
h
harr inträffat vid
d
dessa platsser. De frågorr som vi har ställt är ”Vad
d beror det på?”
p ”Går dett att bygga bo
ort
det?” ”Vem
m har ansvaret för att ta ffram en åtgärrdsplan?” För att något skka kunna
åtgärdas påå vissa ”hot spots”
s
krävs ett samarbette mellan sam
mtliga inblanndade
organisatio
oner om varfför fler självm
mordsförsök inträffar på dessa platserr. När larm går
g
ut till poliss, räddningsttjänsten ellerr ambulansen
n måste det fo
ortsättningsvvis finnas en väl
fungerande samverkan
nsplan för attt snabbare ku
unna förhind
dra handlingeen från den
självmordssnära person
nen. För dettaa krävs även samarbete/ååterkoppling med
Trafikkonttoret Stockho
olms stad, Trrafikverket saamt Stadsdellskontoret.
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Inledning av delprojekt Anhöriga/allmänhet
Pirjo Stråte, ordföranden i SPES Stockholm
SPES står för Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. SPES i
Stockholm är en förening för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. Jag är
med i SPIS-gruppens styrgrupp och vi alla i SPES är oerhört glada över att detta projekt
har påbörjats. Det måste få fortsätta och vi hoppas att medel ges framför allt till
utbildning när det gäller självmordsprevention.
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Delproojekt Anh
höriga/aallmänheet
Therése Rimsby,
R
Krriminalvårrden
Kent Blomberg, SPE
ES
Vårt uppdrag inom SPIS-projektet är att förbättra omhändeertagande avv anhöriga occh
allmänhet i samband med
m suicidförrsök och fullb
bordad suicid. Våra tankkar kring dettta
vill vi redo
ovisa enligt fö
öljande.

v noterat några punkter på ett scenarrio som vi sk
ka gå igenom som delvis är
ä
Ovan har vi
hämtat från verkligheteen. Det är Stoockholms län
n i ett köpcen
ntrum. Köpccentrumet ärr
byggt i flerra våningar. Vad
V som hän
nde var att en
n flicka hopp
pade från anddra våningen
n ner
framför ettt café, där deet satt fullt avv människor.. Händelsen inträffade
i
strrax innan
stängning. Polisen kom
m snabbt på pplats, endast efter bara nåågra minuterr och påbörjaar
hjärt- och lungräddnin
ng. Tyvärr avvlider flickan. Polisen, som
m är på platss, känner sig
väldigt maaktlös med taanke på allmäänheten. Hurr ska vi snabb
bt kunna hjäälpa dem som
m
fick upplevva denna hän
ndelse? Poliseen kontaktad
de Socialjourren och
Akutenhettspsykiatrin för
f vuxna ochh fick då till svar att det inte
i var en tilllräckligt stor
händelse fö
ör att arbeta vidare med ooch koppla in POSOM-g
grupper. Vår fråga blev
självklart: Är
Ä inte det här
h en stor häändelse? Men
n det tyckte man
m inte. Meed tjugosex
kommuner i Stockholm
ms län kan deet naturligtviis finnas vissa svårigheterr med
samordnin
ng och att visssa kommuneer kanske kaan hjälpa till i större utsträäckning.
Utifrån dettta scenario har
h vi fortsattt vår diskusssion i projektet. Vårt önsskemål är en
samordnin
ng av kommu
unernas arbeete kring omh
händertagande när ett sjäälvmord ellerr
självmordssförsök inträffar. Det skaa vara enkelt att få kontak
kt med Socialljouren för attt få
stöd därifrrån. Vi underrsöker olika pplatser där riisken för en självmordsha
s
andling kan vara
stor och däär det finns mycket
m
folk. Tunnelbanan är en viktig
g plats, men även olika
köpcentra spridda överr Stockholmss län. Allt bo
orde fungera på samma säätt med
insatsperso
onal, blåljus, vem som är först på platts och kan un
nderlätta för den allmänh
het
som kan bevittna en alllvarlig händeelse.
2012-02-16

Suicidprevventiva dagen
n 2011

32 (44)

Vi har ställlt oss olika frrågor som; h ur man ska göra,
g
vilka åttaganden som
m ska göras och
o
hur hjälperr man anhörriga och allm
mänheten? Villken hjälp occh vilket stödd behövs? Vååra
erfarenheter visar på attt det måste bbli ett bättre samarbete och riktlinjer för vad som
gäller vid exempelvis
e
en
n sådan ovan
n beskriven händelse.
h

Vi har funderat på olik
ka alternativ. Bland annatt önskar vi ku
unna ge en snnabb
informatio
on att dela utt till allmänheeten. En sådaan informatiion kan ges aav poliser,
ambulansp
personal, braandmän i form
m av små plaastkort i fickan på uniform
rmen. I dessaa
plastkort ska finnas jou
urnummer ddit den som bevittnat
b
en allvarlig
a
händdelse ska kun
nna
ringa för sttöd och hjälp
p. Denna hjäälp kan till exxempel ges av
v Jourhavandde
medmänniiska, SPES, Jo
ourhavande präst och måånga övriga hjälporganis
h
sationer.
Det är ockkså viktigt att kunna söka information
n på ett samlaat ställe, som
m skulle kunn
na
vara en hem
msida med in
nformation ffrån olika organisationer som hela tidden bör
uppdaterass med dagsak
ktuell inform
mation.
Det som occkså är viktiggt är att göraa en händelseeanalys för attt kunna förbbättra
kommunikkationen och
h även stödett till allmänhet och anhörriga. Slutligenn har vi anseett
att det är viktigt
v
att ano
ordna en kon
nferens för allla de organisationer som
m kan involveeras
vid en självvmordshänd
delse, för att uutbyta erfarenheter och att
a arbeta moot gemensamma
mål.
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PANELDEBATT under vilken följande personer deltog:
Danuta Wasserman (NASP); Christer Ängehov (Storstockholms
brandförsvar); Håkan Götmark, Fredrik Bengtsson (SLL); Christian
Agdur, Erik Mangen (polisen); Jörgen Nordin (Kriminalvården); Pirjo
Stråte (SPES) samt Britta Alin Åkerman (NASP).

Inledning
Christer Ängehov, biträdande chef för Storstockholms brandförsvar,
ordförande i SPIS-projektet
SPIS-projektet är unikt dels för de möjligheter som har skapats mellan olika
samhällsaktörer men också för det starka engagemang som alla i projektet har visat. Vad
som också är unikt är att flera åtgärder genomförs under projekttiden, som avses pågå
fram till 31 december 2012. Vi har redan genomfört ett antal förbättringar inom de
olika organisationerna. Vårt framtida syfte är att infria delprojektens uppställda mål. En
hel del av dessa mål handlar om samhällsplaneringen i vilken det är viktigt att tidigt få
in suicidprevention genom bättre planering av exempelvis utbyggnad av broar, hus
m.m. så att dessa bli mer suicidsäkra.
Utbildning är också en viktig del i projektet likväl som att upprätthålla ett löpande
nätverk inom de organisationer som ingår i projektet. Vi har lärt känna varandra och
kunnat ta del av samtligas erfarenheter för att kunna bygga broar mellan oss. Vi
kommer att lära känna varandra ännu mer under den kommande projekttiden. Vi
hoppas att våra påbörjade intentioner kommer att fortsätta dels inom lokala regioner
men även både nationellt och internationellt.
Slutligen är det viktigt med uppföljning och utvärdering för att kunna visa resultatet
från de olika delprojektens arbete.
Fråga: Hur länge har SPIS-projektet pågått? Frågan ställs med anledning av en händelse
förra året. I en lokaltidning redovisades till en undersökning som i sin tur redovisats i
DN om att program för suicidprevention saknas. I den kommun där denna artikel
skrevs fanns ingen tanke på att föra in ett suicidpreventivt program.
Svar: SPIS-projektet startade i oktober 2009 genom enskilt engagemang från
brandförsvaret och utgick från erfarenheter som fanns i Jönköping där samarbete
mellan blåljusgrupp, kommun och psykiatrin har fungerat cirka tio år. Här i Stockholm
försöker vi för närvarande involvera kommunerna, vilket vi bara till en viss del har
lyckats med. Flera kommuner har emellertid visat intresse, vilket innebär att en början
till samverkan har skett. NASP har också gjort en kartläggning på regeringens uppdrag
för att belysa alla svenska kommuners implementering av suicidpreventiva program. I
denna kartläggning framgick att endast ett fåtal kommuner har någon form av
suicidpreventivt program.
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Fråga: Vi vet att cirka 13 000 patienter kommer till den psykiatriska akutmottagningen
varje år och av dessa skickas 70 procent hem samma dag. Dessa personer hänvisas till
öppenvårdsmottagning eller SPES. Det har sedan lång tid tillbaka funnits en lag som
säger att sjukhusläkaren ska initiera en vårdplanering innan en patient skrivs ut. Varför
tillämpar inte landstinget idag en vårdplanering för de självmordsbenägna patienterna?
Svar: Anledningen till att det är så stor andel patienter som skickas hem är att
länsakutens uppgift är att göra en första bedömning för att därefter bistå patienten att få
hjälp på den lokala psykiatriska kliniken. Ambitionen hos länsakuten är inte att lägga in
patienten utan att länka patienten vidare till en mottagning eller vårdavdelning närmare
patienten. På akutmottagningen träffar patienten en person som han inte kommer att
träffa igen. Det kontinuerliga mötet med en patient och samma läkare är det viktigast
för en god behandling. Därför är det svårt för länsakuten att göra annat än en
preliminär planering för närmaste dygnet eller dygnen. Strävan är att ge patienten en
riktig information om vart han eller hon vänder sig till lokalt och var den bästa
tillgängligheten finns. Endast i akuta fall när den lokala hjälpen inte finns tillgänglig
rekommenderas länsakuten. När det gäller vårdplanering ska detta ske i samarbete med
andra organisationer och framför allt med kommunerna. En viktig faktor är ett
gemensamt journalsystem som gör att vårdplanering kan genomföras på ett helt annat
sätt än tidigare. I detta system finns emellertid integritetsrisker som först måste lösas på
något sätt. Här pågår ett arbete med remissförslag mellan landsting och kommuner som
ännu inte är klart.

Fråga: Varför tar det så lång tid att få psykiatrisk hjälp framför allt för de unga?
Många utredningar visar att barn och ungdomar mår allt sämre.
Svar: Vi alla här instämmer säkert i att det tar lång tid innan förändringar kan
genomföras. Polisen, som är en statlig hierarkisk organisation kan ge tydliga belägg för
detta. Detta att genomföra polis och sjuksköterska i polisbil har tagit såväl lång tid som
nedlagd energi. Det finns dessvärre en tröghet i systemet varför det nu handlar om att
hitta fler personer som kan engagera sig i detta viktiga SPIS-projekt. Vår erfarenhet av
de tio passen med polis och sjuksköterska har varit oerhört positivt. Vad vi nu har att ta
ställning till är sekretessfrågan som är oerhört viktig att lösa. Vi kämpar för lösningar
istället för problem. Det är viktigt med onödiga inläggningar på länsakuten och
projektet har visat på en mycket positiv framtidsutveckling.
Fråga: Slutenvårdsplatserna är för få vilket ger stor frustration. Det gäller att fatta bra
beslut för såväl inläggning som utskrivning. Var går gränsen för hur stora
nedskärningar som kan göras när det gäller slutenvårdsplatserna? Varför satsas inte de
resurser som behövs för att kunna behandla dem som är i riskzonen?
Svar: Vi saknar en person från beställarorganisationen inom sjukvården för att kunna
ge svar på den frågan. Självklart är det för oss angeläget med mer resurser till psykiatrin.
Diskussioner förs i frågan. De flesta anser nog att resurser för bättre uppföljning i
öppenvård av patienterna är den viktigaste insatsen. En bättre uppföljning i öppenvård
kan förhindra att människor försämras.
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Fråga: Är självmord en självvald handling? Vem har ett eget ansvar för sina handlingar?
Kontakten med vården både på vårdcentral som inom psykiatrin visar att många anser
att för den som har bestämt sig för att ta sitt liv finns inget mer att göra. Hur sjuk måste
man vara för att inte ha ett eget ansvar?
Svar: Det är en svår fråga. Det egna ansvaret upplöses ibland av olika orsaker. Patienten
kan vara så ångestladdad utifrån hela hans perspektiv, eftersom det biologiska, kemiska
systemet inte fungerar. Det kan också vara en psykotisk reaktion då den drabbade
personen inte har en realistisk förmåga att se sammanhang och konsekvenser. Fotfästet
tappas och således även det egna ansvaret. Efter att krisen har passerats är det emellertid
oerhört viktigt att följa upp den självmordsnära personen. Det finns en WHO-studie
som mycket tydligt visar att regelbunden uppföljning och fasta tider för dessa bör ske
upp till 18 månader efter ett självmordsförsök. Uppföljning kan ske med hjälp av
sjuksköterska eller socialarbetare med huvuduppgift att finnas till hands om den akuta
krisen visar sig igen. I uppföljning ingår även att se till att den föreskrivna behandlingen
fullföljs, men som dessvärre ofta bryts för att patienten eller familjen inte medverkar.
Om den akuta krisen tas om hand, kan vi också tala om det egna ansvaret. Då handlar
det om den fria viljan att både välja livet och döden.
Fråga: Efter den stora satsningen som har redovisats här idag, hur når ni ut till
allmänheten?
Svar: I flera av de arbetsgrupper som har bildats handlar uppgiften för dem om att
kommunicera ut resultaten till omvärlden. Hur olika delarbeten fortskrids kommer att
redovisas. Redan nu har flera dagstidningar redovisat projektet om polis och
sjuksköterska i polisbil. En längre intervju finns i ett av programmen Kropp och Själ.
Fråga: Hur ser man på suicid och suicidförsök? Är det psykiskt sjuka personer, en
uppfattning som jag har fått framför allt utifrån hur de behandlas inom psykiatrin. Det
kan väl finnas relationsproblem som ligger bakom en suicidhandling? Frågan riktar sig
även till SPES, eftersom det kan finnas personer där anhöriga är den direkta orsaken till
att en person tar livet av sig. Hur behandlas sådana frågor inom SPES?
Svar: I Stockholm arbetar vi med efterlevandes stöd och med självhjälpsgrupper. Dessa
grupper har funnits i över nio år och vårt arbete där bygger på flera olika erfarenheter.
Det har då framkommit att ett självmord ofta är ett ögonblicks verk. Dessa personer kan
ha umgåtts med tanken att självmord är en möjlighet. En speciell händelse kan sedan
vara den utlösande faktorn att ta sitt liv. Många impulserfarenheter har beskrivits. Vi
vet inte vilka tankar som utlöser dessa impulshandlingar. Visst finns det i flera fall
relationsproblem som har utlöst handlingen. I våra självhjälpsgrupper värderas aldrig
vad som varit grunden till självmordet. Alla berättelser respekteras. Få självmord har
dock varit välplanerade och möjliga att förutse. Vi vet dock att det lönar sig med
självmordsprevention. Vågar vi fråga visar vi också att vi klarar av att härbärgera svaret.
Många har kanske inte haft en tydlig diagnostiserbar psykisk sjukdom men alla har/ har
haft ett stort lidande och stor desperation. Det är oerhört svårt att svara på om det är en
psykisk sjukdom som ligger bakom handlingen. Men mycket få människor tar sitt liv
utifrån ett filosofiskt ställningstagande.
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En studie om vilka som omkommer i bränder och under
vilka omständigheter det sker
Anders Bergqvist, VD för Brandskyddsföreningen i Sverige
Jag kommer ursprungligen från den kommunala räddningstjänsten, Storstockholms
brandförsvar, där jag arbetat som operativt brandbefäl. Jag har arbetat inom räddningstjänsten i cirka 20 år innan jag anställdes på Brandskyddsföreningen Sverige, som är en
ideell och opartisk medlemsorganisation med cirka 2100 medlemsorganisationer.
Brandskyddsföreningen arbetar för att föra ut kunskap om brandsäkerhet och har
visionen om ett brandsäkrare Sverige. Mitt intresse för att förstå sammanhangen och de
bakomliggande orsakerna till dödsbränder väcktes under min tid i brandbilen på
brandförsvaret, där jag slogs av insikten av att det ganska enkelt borde vara möjligt att
se mönster i sammanhanget kring dödsbränder. Räddningstjänstens huvudfokus var på
själva branden med frågor om vad som hade hänt och varför det började brinna, där
fokus var branden och på räddningsinsatsen. Själv blev jag successivt mer intresserad av
att ta reda på omgivnings- och sociala faktorer men även av personrelaterade
egenskaper som jag bedömde hade mycket stor inverkan på skadeförloppet. Utifrån
detta så startade jag ett forskningsarbete för att ta reda på bakomliggande orsaker till
bränder.

Beskrivning av arbetsmetoden
MSB:s
dödsbrandsdatabas
Person

Händelse

953 personer

Socialstyrelsen
Befolkningsregistet

Populationen för studien

Person

1999 - 2007
Socialstyrelsens
Dödsorsaksregister

1153 personer

Person

Person

Händelse

1198 personer
1104 händelser

Rättsmedicinalverkets
Rättsbase

1120 personer
Person

Forskningsdatabas
Döda i bränder

MSB:s
Insatsrapportsregister
Händelse

Rättsmedicinalverkets
Toxbase

1059 personer
Person
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Jag och min kollega Anders Jonsson har arbetet med att sammanföra data från olika
databaser och i vissa fall koda upp nya variabler. Utifrån detta har vi sedan arbetat med
statistiska metoder för att ta reda på hur situationen ser ut för dem som har omkommit
i bränder. Utgångspunkten har varit registerdata där jag sökt efter ny information för
att ta reda på olika faktorer som kan finnas med i bakgrunden till alla dem som
omkommit i bränder i hela Sverige. I dessa registerdata har dock många uppgifter
saknats om de avlidna personerna.
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De flesta dödsfall i bränder sker i bostaden. Det är inte på en biograf eller restaurang. I
Sverige finns ungefär fyra miljoner bostäder och cirka 50 000 bränder inträffar varje år
varav cirka 100 personer avlider. Ser man på statistiken internationellt är det ungefär en
procent som avlider i brand vilket årligen blir ungefär 600 000 människor. Säkerligen är
det en underrapportering. I Sverige är inte problemet så stort jämfört med
internationella data. De flesta har säkert hört att det som är farligt i brand är röken. De
tillgängliga data som finns visar emellertid att över hälften av de avlidna har dött av
brännskador. Mitt intresse har varit att ta reda på vilka miljöer människor dör i och
även med anknytning till självmord, det senare som jag aldrig tidigare har reflekterat
över. Enligt information från rättsläkare är det ungefär tio procent av bränderna där
självmord ligger bakom.

1

Händelsekategori/Orsak
Brand i boendemiljö
Olycka
Avsiktlig självdestruktiv handling
Oklar avsikt
Övergrepp
Brand i övr byggnad
Olycka
Avsiktlig självdestruktiv handling
Oklar avsikt
Övergrepp
Brand ej i byggnad
Olycka
Avsiktlig självdestruktiv handling
Oklar avsikt
Övergrepp
Trafik
Olycka
Avsiktlig självdestruktiv handling
Oklar avsikt
Övergrepp

Brännskador
och frätskador

Skada
Toxisk effekt/
kolmonooxid

Övriga skador

Antal

41%
41%
29%
22%

50%
46%
55%
56%

9%
13%
16%
22%

668
46
83
9

32%
50%
33%
0%

26%
50%
67%
0%

42%
0%
0%
0%

19
2
3
0

86%
82%
90%
100%

11%
16%
10%
0%

4%
3%
0%
0%

28
38
10
1

64%
44%
0%
0%

2%
0%
17%
0%

34%
56%
83%
0%

92
9
6
0
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Av tabellen framgår hur många som har skadats som en olyckshändelse och efter en
avsiktlig destruktiv handling. Nittio procent av de människor som omkommer i
bränder anses avlida av en olyckshändelse och tio procent genom självmord. I
statistiken framgår också att de som använder eld i självmordet gör det utomhus med
stora brännskador som följd. Åttio procent av olyckshändelserna med brand som lett till
ett dödsfall skedde i bostaden.
För att förstå de bakomliggande faktorerna till skador har kön, etnisk- och
socioekonomisk tillhörighet analyserats. De som avlidit efter självmord i brand visar att
utlandsfödda personer är kraftigt underrepresenterade. Männen är däremot
överrepresenterade. Generellt är det 66 procent män och 34 procent kvinnor som dör i
brand. När det gäller självmord är det ungefär 80 procent män och 20 procent kvinnor
som dör i brand. Som i all annan statistik som rör självmord är männen
överrepresenterade.
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En stigande ålder är det starkaste sambandet som vi lyckats identifiera som riskfaktor
till dödsbränder. Om man ser på självmord med koppling till brand, sker dessa främst i
åldersgruppen mellan 40-65 år.

Antal döda per 100 000 invånare och åldersgrupp,
bränder i boendemiljö, 1999-2007 (842 st)
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I databasen finns en mängd information från obduktionerna där bland annat toxisk
analys gjorts av blodet hos den avlidne. De av samtliga avlidna i bostadsbränder hade 43
procent alkohol i blodet. De som tagit sitt liv var det endast 31 procent som hade
alkohol i blodet. Antidepressiva medel återfanns i blodet hos 12 procent av avlidna i
olyckshändelse och 25 procent hos personer avlidna efter självmord. Lugnande medel
eller sömnmedel fanns hos 14 procent av avlidna till följd av en olyckshändelse och hos
22 procent på grund av självmord. Det är ganska små tal som ligger bakom dessa siffror,
som därför måste tolkas med försiktighet, men visar ändå en tendens.
Frågan om varför människor tar sina liv med hjälp av eld återstår att besvara. Vi har
gjort en bortfallsanalys av statistiken och det visar sig att självmord saknas i
dödsbrandsstatistik. Vi har tidigare inte ens tänkt den tanken att någon ”frivilligt” skulle
dö i brand. I och med denna studie har det framkommit att det är betydligt fler
självmord och självmordsförsök i bränder än man tidigare har känt till.
Vi kan se ett mönster bakom dödsbränder. När en brand startar och en person finns i
närheten av branden kommer denna brand bli en dödsbrand om inte branden släcks
eller personen kan fly från platsen. De som dör i brand har inte lyckats komma ifrån
den farliga situationen genom att ta sig ut ur bostaden. För att förhindra detta har de
flesta människor gjort olika insatser som exempelvis att installera brandvarnare och
handbrandsläckare. Om de ändå avlider handlar det ofta om äldre, som inte har lyckats
fly från situationen. Detta har inte den personen som tar sitt liv. Den som använder
brand för sitt självmord försöker inte ens att ta sig ifrån situationen. Detta är således de
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faktorer som har påtalats när vi inser att en del människor tar sina liv med hjälp av
brand.
Förutom insikten om självmord i bränder är en viktig kunskap vi funnit att fler män än
kvinnor dör i brand och att det är brännskador som orsaker dödsfallen oftare än
rökskador.
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Var: Boo Folkets Hus i Orminge Centrum, Nacka Kommun
När: Premiär den 1 okt 2011 kl 19.00 spelas även 7-9 & 14-16 okt kl 19.00
Föreställningen är cirka 50 min utan paus.
Biljettpris 150 kr. Pensionär/ungdom/arbetslös/sjukskriven 120 kr.
Ett samarbete mellan Teater Oberon & Boo Folkets hus/NackaDans&Teater

Kontakt: Pernilla Norén
0739-22 30 62
noren78@gmail.com

Karl Seldahl
0706-59 22 13
karl.seldahl@comhem.se

Medverkande
Manus, musik och skådespelare: Pernilla Norén
Pernilla har lång erfarenhet av teater. Hon började vid sex års ålder på Boo Folkets Hus i
Orminge, där hon är uppväxt. 1994-1997 gick hon tre-årigt teatergymnasium. Sedan
gick hon på Teaterstudion i Stockholm mellan åren 2000-2002. Pernilla har arbetat på
så väl Dramaten som Stockholms stadsteater. 2003 turnerade hon med föreställningen
”Lysistrate” med Parkteatern. Hon har även arbetat med många olika friteatergrupper i
Stockholm. Ung utan pung, ”Puss & snusk”, Stockholms Blodbad med ”Djävulen” i
bergrummet under Vitabergsparken 1998, ”Instrumentmakaren” 2008 är bara några
exempel. Hon har även arbetat med film och TV. Långfilmen ”Sanningen” som
kommer på bio 2012.

Regi: Karl Seldahl
Efter flera produktioner på Spegelteatern och Teater Scenario, regisserade Karl 2003
”Antigone” i bergrummet under Vitabergsparken, som blev en stor succé. Studier på
Dramatiska Institutet, teaterregiutbildningen, under fyra år. Karl har därefter arbetat på
flera läns- och regionteatrar bl.a. Teater Västernorrland. Tillsammans med Sven Wollter
och Kajsa Linderholm driver de frigruppen Teater Oberon som startades 2002, som bl.a.
producerat ”Antigone”, ”Blackout”. Karl har också arbetat med andra fria
teatergrupper. Senast regisserade Karl ”En Midsommarnattsdröm” vid Döda fallet i
Jämtland, premiär midsommarafton 2010 och därefter Kristina Lugns ”Gråt inte mer
Cecilia och inte du heller Ursula” på Regionteater Blekinge-Kronoberg.

Kostym och Scenbild: Sara Selander
Sara har en lång erfarenhet inom Teater Sverige och har arbetat på teatrar som
Dramaten, Stockholms Stadsteater och olika friteatergrupper. Hon har även verkat
länge inom TV på produktionsbolag som STRIX, Silverback, Jarowskij m.fl.
Sara är något av en mångsysslare inom teater. Hon har arbetat som teatertekniker,
scenograf, målare, attributmakare, kostymör, rekvisitör och med specialeffekter
m.m.Utbildad på The Central School of Speech and Drama i London, BA (Hons)
Theatre Practice.
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Musik och ljudbild: Mette-Helen Widmark
Mette-Helen är utbildad i violin på Konservatorielinjen i Lund och har spelat bland
annat i Lunds Stadsorkester, Akademiska Kapellet samt Nordiska Ungdomsorkestern.
Därutöver har Mette-Helen medverkat i olika popband med violin samt keybord och
såväl släppt skivor som turnerat. Mette-Helen spelar piano samt violin i föreställningen.
Live på Boo Folkets Hus och förinspelad musik på andra, t.ex. i skolor.
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Avslutande kommentarer
David Titelman, docent, bitr. föreståndare vid NASP
Jag ska avslutningsvis sammanfatta några intryck av dagen. Inledningsvis vill jag nämna
att Carin Götblad vid två tillfällen använde ett uttryck i sitt tal som var tankeväckande.
Hon talade om exkludering. Vid första tillfället var det för att fånga en aspekt av den
suicidala krisen, nämligen det tillstånd som en människa är i när hon eller han är så
hjälplös och desperat att tanken att sluta sitt liv är möjlig. Det andra tillfället som Carin
använde begreppet handlade om hur vi ibland använder allt för abstrakta begrepp för
att sammanställa kunskap och statistik i forskning om vad självmord egentligen är. I
inledningen av dagen nämndes både nationell och internationell statistik. En siffra som
nämndes var 7-8 utryckningar med anknytning till självmord som polisen hade om
dagen, en skakande siffra, så konkret att den berör var och en som hör den.
Trots det kloka rådet att inte använda exkluderande begrepp väcker uttrycket ”den
suicidala processen”, som berörts i flera frågor från auditoriet, tankar om hur man ska
se på självmord och hur man skall förstå sambandet mellan psykisk sjukdom och
självmord. Det är inte lätt att besvara frågorna som ställts om detta på ett enkelt sätt.
Men den suicidala processen handlar om ett ibland långdraget skeende inom en
människa, som kanske startar i en stark känsla av lidande och utsatthet. Upplevelsen,
som alltid är verklig och allvarlig, kan till slut innebära att personen tappar kontrollen
över sin situation och därmed livslusten. Den suicidala processen kan vara längre eller
kortare tid, men måste alltid ses i sitt sammanhang om vi vill förebygga att den drivs till
sin spets. Människors skörhet spelar en viktig roll här, och dagen har påmint oss att
man måste uppmärksamma att skörhet – eller personliga gränser för vad som kan bära
utan professionellt och mänskligt stöd – också finns bland professionell personal. Det är
viktigt att inte vara rädd att se människors svårigheter i ansiktet och även våga lyssna till
människor som uttrycker sin förtvivlan. Jag tror att detta går att lära sig. Ett tydligt
exempel fick vi från exemplet vi hörde om lägenhetsbranden i där brandmannens
känsla att det var konstigt att det börjat brinna på toaletten ledde till att han vågade
ställa en rak fråga om hur lägenhetsinnehavaren mådde och därigenom kunde bidra till
att rädda en människas liv. Det kan vara avgörande att vara uppmärksam och att våga
relatera – i sin yrkesroll eller som medmänniska – till den som verkar vara i ett psykiskt
utsatt läge.
Frågan om psykisk sjukdom har varit uppe flera gånger. Statistiskt är det belagt att det
finns ett samband mellan psykisk sjukdom och självmord och om man tänker efter är
denna koppling fullständigt rimlig också ur upplevelsesynvinkel. Men det finns ändå ett
problem med att fokusera ensidigt på psykisk sjukdom, om man tror att det ger ett
enkelt svar på varför människor tar sitt liv. Vi söker alla svar, men dessvärre finns inte
enkla förklaringar av problemet självmord. Utvecklingen av suicidalitet är alltid frågan
om ett samspel med en persons medfödda eller tidigt tillägnade sårbarhet och de
påfrestningar som livet rymmer. Dessa utmaningar uppstår i hög grad i våra mänskliga
relationer, som då och då kan upplevas smärtsamma och som också kan leda till
exkludering i större eller mindre sammanhang, till exempel på arbetsplatser eller i
familjen. När vi konfronteras med självmordsnära personer måste vi också behålla vår
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öppenhet till många olika förklaringar och samverkande faktorer och inte låsa oss vid
enkla svar.
En annan påminnelse om suicidala processer gavs i den pjäs som vi just fått se delar av.
Det var ett exempel på hur en mycket svår yttre social situation kulminerade i en
mammas självmord, sett ur den efterlevande dotterns perspektiv. Pjäsen handlar om ett
försoningsarbete. Men detta psykiska arbete, som ledde till en acceptans och position av
relativ styrka, var nödvändigt därför att mammans väg till självmordet eller hennes
suicidala process inte var slut i och med hennes död, den fortsatte som en ganska svår
kamp hos de efterlevande.
SPIS-projektet i sin helhet kräver kanske inte så många ytterligare kommentarer. Ett
beundransvärt arbete pågår i det. En av dess principer eller en utgångspunkt som vi fått
ta del av idag, nämligen att handla först och prata sedan, är inte bara imponerande utan
också ibland nödvändigt när man skall rädda liv. Denna dag har emellertid varit ett
tillfälle för eftertanke, som man hoppas skall bidra till en ännu starkare grundad
hållning av psykisk öppenhet och handlingskraft i det fortsatta arbetet bland
blåljusmedarbetarna som presenterat sig. Det är naturligtvis viktigt att det finns såväl
handlingsutrymme som ekonomiska möjligheter att kunna hålla detta projekt vid liv i
fortsättningen. Det som visats upp idag finns inte bara av sig själv. Jag hoppas att det går
att hitta möjligheter att kunna finansiera projektet så att det blir hållbart på sikt.
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