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Hej alla medlemmar!
Detta nyhetsbrev författas av redaktör Rigmor Stain för NASP (Nationellt
centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska
Institutet och Stockholms läns landsting.

Självmord bland unga
Sammanfattning

Göran Högberg, med dr. specialist i
barn och ungdomspsykiatri och
legitimerad psykoterapeut vid BUP,
Södertälje bemöter i Läkartidningen
docent Göran Isacssons (öl vid
Psykiatri Sydväst) påstående att det
skett en drastisk ökning av antalet
suicid i åldrarna 10-19 år, främst
bland unga som inte behandlats med
antidepressiva läkemedel. Högberg
har en annan uppfattning. Visserligen
har självmordstalen det senaste
decenniet minskat i alla
åldersgrupper utom i den yngsta, men
det är för små tal och för stor
variation för att säkert kunna avgöra
att det skett en förändring över tid.
Vad som är betydligt allvarligare är
att antal självmord per 100 000 i den
yngsta åldersgruppen, trots ökad
medicinering och suicidpreventiva
åtgärder, kvarstått på i stort sett
samma nivå under det senaste
decenniet. Till skillnad från Isacsson
anser Högberg att effekten av SSRI
(selektiva serotoninåterupptagshämmare) vid depression
hos unga är obetydlig.

I TADS (Treatment for Adolescents
with Depression Studie) har NNT
(Number Needed to Treat) för
fluoxetin (Fontex) beräknats till 10, d
v s man behöver läkemedelsbehandla
10 patienter för att 1 patient skall bli
bättre än med placebo. Vid SSRIbehandling finns samtidigt alltid en
ökad risk för självmordshändelser,
vilka vid fluoxetinbehandling har
visats inträffa jämnt utspridda under
behandlingstiden. Högberg anser att
det är inom psykoterapin som de
största vinsterna finns att hämta när
det gäller att finna metoder som
minskar ungdomars död genom
självmord. Kanske skulle fler
ungdomar söka professionell hjälp
om de erbjuds en behandling som de
uppfattar som meningsfull.
Fullbordad suicid hos unga borde
anmälas som misstänkt biverkan av
SSRI, skriver Högberg.

För att läsa hela
sammanfattningen, besök
www.ki.se/nasp/nyhetsbrev

Information
Höstens Kunskapsseminarier (eng.
Journal Club) vid NASP fortsätter
den 4 november kl 13.00 (föreläsning
på engelska) med föredrag av Sebastian
Hökby , Forskningsassistent (NASP) och
Masterstudent på Stockholms
Universitet, Psy kologiska institutionen.
Seminariet kommer att utgå från
metaanaly sen ”Mental Health First Aid is
an effective public health intervention for
improving knowledge, attitudes, and
behaviour: a meta-analysis”.
Titel på föredrag: ”Effectiveness of the
MHFA program - Findings from a metaanalysis”
Höstens
fortsatta Kunskapsseminarier finns på

Suicide Zero är en svensk
organisation som arbetar för att
rädda liv och minska antalet
självmord. Gå in på
organisationens hemsida och läs om
deras målsättningar och arbete.
Föreningen Psykisk Hälsa har bytt
namn till Mind och föreningens webbstödsida för unga vuxna med psy kisk
ohälsa och självmordstankar har
adressen www.mind.se

fortsatta Kunskapsseminarier finns på
www.ki.se/nasp/kunskapsseminarier
Anmälan görs via mail till Evelina
Radda, NASP, evelina.radda@ki.se

Kurser och utbildningar
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger utbildningen MHFA-Ä - Första
hjälpen till psykisk hälsa för ÄLDRE.
Första hjälpen till psy kisk hälsa (MHFA-Ä) har tagits fram i Sverige men by gger på
det australiensiska programmet The Mental Health First Aid Training and Research
program (MHFA). Delar av vuxenmaterialet har använts men många avsnitt är
ny skrivna för att vidga kunskapen om psy kisk 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 psy kiatriska 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
ty dliga problem.
Kontakt
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.

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 psy kiatri och överläkare vid Norra Stockholms psy kiatri
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 intressanta läggs ut i
läsrummet.
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