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Ekonomi, social status och suicidalitet
Sammanfattning
Enskilda riskfaktorer för självmord måste ses i relation till kontext, det
vill säga vilka sammanhang eller omständigheter som gäller. I detta
Nyhetsbrev sammanfattar David Titelman en studie av Karen Wetherall
och medarbetare vid Universitetet i Glasgow, om samband mellan
ekonomiska förhållanden och suicidalitet där forskarna specifikt
intresserat sig för var man befinner sig på den sociala rangskalan. På
en grupp bestående av 5779 personer utvärderade forskarna
betydelsen av deltagarnas faktiska inkomst i relation till individens
sociala rang i 4 olika sociala sammanhang: 1) kön i relation till
utbildningsnivå, 2) utbildningsnivå i relation till bostadsområde, 3)
inom könsgrupp i relation till bostadsområde och 4) inom könsgrupp i
relation till sammanvägd utbildning – och geografisk status.
Deltagarna fick även besvara fyra frågor om självmordstankar och
självmordsförsök.
Resultaten visar att även om såväl låg inkomst som låg
socioekonomisk status hade ett signifikant samband med
självmordstankar och självmordsförsök så var social status den
avgörande faktorn. Forskarna drar slutsatsen att psykossociala
värderingar snarare än materiella faktorer förklarar sambandet mellan
inkomst och suicidalitet.
För att läsa hela sammanfattningen och ta del av tidigare
Nyhetsbrev från NASP, besök www.ki.se/nasp/nyhetsbrev.
För att titta närmare på artiklar som refereras till i
Nyhetsbreven, besök Nyhetsbrevets läsrum

Information från NASP
Nyheter från NASP på webben
På NASP:s webbsida kan du se våra senaste nyheter och
kalenderhändelser!

Självmordspreventivt stöd och resurser
På NASP:s sida "Få stöd" finns kontaktuppgifter till flera hjälplinjer
samt råd om hur man kan hjälpa en person som befinner sig i en
självmordskris. Besök sidan här.

Kunskapsseminarium
8 september kl. 13.00
Vsevolod Rozanov, MD, PhD vid Odessa National Mechnikov University.
Titel: "Positive mental health - educational strategy involving young
and old"
Program och mer information om
NASPs Kunskapsseminarier uppdateras löpande på webben

MHFA Instruktörslista 2015
Nu finns en uppdaterad lista med kontaktuppgifter till instruktörer i
Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).
För att hitta en instruktör i ditt län, se listan här.

Självmordspreventiva
utbildningar vid NASP
Besök gärna vår utbildningssida
för att se vilka utbildningar vi
håller i och hur du anmäler dig till
dem!
Utbildningar vid NASP

Övrig information
Sveriges Kommuner och Landsting ger
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa för
ÄLDRE
Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Ä) har tagits fram av NASP men
bygger på det australiensiska programmet The Mental Health First Aid
Training and Research program (MHFA). Delar av vuxenmaterialet har
använts men många avsnitt är nyskrivna för att vidga kunskapen om
psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är
en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som
är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur
man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar,
Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och
undernäring.
Fokus i programmet är också handlingsplanen och bemötandet av en
äldre person med tydliga problem.
Kontakt och anmälan: Mer information om utbildningen och hur du
anmäler dig hittar du på SKLs hemsida. Kontaktperson är Susanne
Rolfner Suvanto som nås på telefonnummer 08-452 77 08.

MIND söker volontärer till suicidpreventiv stödlinje
Den nya stödlinjen är en vidareutveckling av Minds uppskattade
webbtjänst Självmordsupplysningen. Stödlinjen kommer att erbjuda
stöd dygnet runt både via chatt och telefon. Läs mer och fyll i
formuläret ifall du vill anmäla intresse för att bli volontär.

Anmälan till den 10.e nationella suicidpreventiva
konferensen är nu öppen!
Den nationella konferensen gör det möjligt att uppmärksamma hur vi
tillsammans kan påverka utvecklingen av ett livsfrämjande samhälle.
Som medmänniskor och medaktörer har vi möjlighet att ta ett
gemensamt ansvar för insatser som kan minska suicidrisken. Årets
tema är "Skydd för livet – hjälp oss att bygga ett livsfrämjande
samhälle".
Under konferensen har du möjlighet att utifrån
intresseområde välja bland 25 seminariepass. Runt 80 föreläsare är
engagerade under de två konferensdagarna.

Information om konferensen

Information om konferensen
Tid och plats: 29-30 september, Conventum Kongress och
Conventum Konferens i Örebro
Reducerat pris vid tidig anmälan till och med 20/7
Arrangör: Region Örebro med medarrangören det Mellansvenska
nätverket för suicidprevention, i samverkan med Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
Besök konferensens webbsida för mer information

Aktuell litteratur
Ringskog Vagnhammar S & Wasserman D. Första hjälpen vid
självmordsrisk.
Utgiven av Studentlitteratur, uppl 1:2, 2011
IBSN 978-91-44-06068-2
Wasserman D. Depression (The Facts) 2nd Edition, omarbetad
för allmänheten.
Boken har vunnit 2012 “ Book Award” priset från British Medical
Association Book of Science Awards 2012, for the Public
Understanding of Science. Priset delas ut till den bok som panelen
anser bäst stödja främjandet av allmänhetens förståelse för
vetenskap.
Utgiven av Oxford University Press November 2011.
IBSN 9780199602933
Susanne Bejerot, docent i psykiatri och överläkare vid Norra
Stockholms psykiatri har skrivit Förordet till Lars Wiklunds bok Lisa
– ett liv, som handlar om hans dotters barndom, ungdom och
vuxenliv som tragiskt ändades med ett självmord. Läs mer och
beställ boken här.
Reading room 1 är tillgängligt för er alla
Varje månad läser Jerzy Wasserman, Vladimir Carli, Gergö Hadlaczky,
Guo-Xin Jiang, Marcus Sokolowski, Rigmor Stain, David Titelman och
Danuta Wasserman alla självmordsrelaterade artiklar, som publicerats i
peer-granskade tidsskrifter. Det rör sig om cirka 300 artiklar/månad.
De viktigaste och mest tillämpliga artiklarna för det
självmordspreventiva arbetet inom hälso- och sjukvården och
befolkningen läggs ut i läsrummet.

Har Du information om självmordspreventiva aktiviteter som Du vill att
NASP förmedlar i nyhetsbrevet?
Mejla direkt till redaktören. Observera att jag ändrat postadress
till rigmor.stain@comhem.se
Ledningsgruppen: Danuta Wasserman, Nationellt centrum för suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa (NASP), Gergö Hadlaczky (NASP), Gunilla Wahlén
(SPES), Per Anders Rydelius (MIND)
Redaktion: Danuta Wasserman (NASP), David Titelman (NASP), Rigmor Stain,
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