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Ofattbara siffror 

§  WHO: Globala siffror: 
à Mer än 804.000 människor tog livet av sig år 2012 
à 11.4 per 100.000 (15/100.000 för män & 8/100.000 för kvinnor)  
à Var 40:e sekund tar en person livet av sig 
à Flest total antal självmord i länder med låg-/medium-nivå inkomst 
à Högre män/kvinna kvot i industriländer än utvecklingsländer 

§  Tredje ledande dödsorsaken i åldrarna 10-24 (USA) 
§  Bland de vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-19 i Sverige,  
§  Främsta dödsorsaken för män: 15-44  
§  Näst vanligaste dödsorsaken för kvinnor: 15-44 (Cancer nr. 1) 
§  Fler dör i suicid än trafikolyckor! 

à 6 gånger fler dör i suicid än trafikolyckor 
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Några fakta 

§  För varje självmord finns det ca 20 självmordsförsök (8-200) 
§  CDC data (2014): Gymnasieelever 

à Suicidtankar förekom hos 17% av elever 
à Suicidtankar är nästan alltid episodiska 
à 13% planerade för självmord 
à 8% gjorde ett självmordsförsök  
à 1-3% av ungdomarna har fått medicinsk vård pga suicidförsök (flera 

års statistik hos CDC) 
à 0.1%  tar livet av sig  
à 22 årig uppföljning av personer som försökt ta livet av sig: 

§  7% tar livet av sig (Carter et al, BJP, 2007) 
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Positiv & Negativ 

§  20%ig minskning av totala antalet självmord i Sverige under de 
senaste 15 åren! 
à Gäller dock ej 15-24åringar! 
à Viss ökning av självmordsförsök bland unga tjejer 
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Självskadebeteende 

§  Olika begrepp (NSSI, DSH…) 
§  Olika former 
§  Direkta/indirekta (risktagande beteende) 
§  35% av ungdomar rapporterar självskadebeteende under det 

senaste året 
§  Livstidsprevalens: NSSI: 16.1% & DSH: 18% 
§  Dubbelt så många tjejer än killar vårdas pga 

självskadebeteende 
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10  S KO L B A S E R A D E  P R O G R A M  F Ö R  AT T  
F Ö R E B YG G A  S J Ä LV S K A D E B E T E E N D E  I N K L U S I V E  S U I C I D F Ö R S Ö K

Faktaruta 1 Definition av självskadebeteende.

Rapporten använder en definition av självskadebeteende som omfattar alla 
typer av självskadande handlingar inklusive suicidförsök och suicid.

Bakgrund

Självskadebeteende bland ungdomar är vanligt
I enkäter till svenska skolungdomar svarade 35 till 40 procent att de 
skadat sig själva under de senaste sex till tolv månaderna. En del skadar 
sig så allvarligt att de måste vårdas på sjukhus. Antalet sjukhusinlägg-
ningar ökade mellan åren 2001 och 2007 för att sedan plana ut (Dia-
gram 1). Mer än dubbelt så många flickor som pojkar vårdas på sjukhus 
för självskadebeteende (X-kod i ICD-10). 

Diagram 1 Antalet ungdomar som årligen vårdas på sjukhus för  
självdestruktivt beteende (källa: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/ 
statistikefteramne/skadorochforgiftningar).

Korr 1, 150707
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Figur 2.1. Självmordens och olycksfallsskadornas andelar av samtliga 
dödsfall i olika åldrar i Sverige 2012

Källa: Socialstyrelsen (15).

Risken för män att begå självmord är knappt två gånger 
större bland män jämfört med kvinnor. Inga väsentliga 
förändringar har skett i detta avseende sedan år 1950. 
Lågutbildade män och kvinnor har, tre respektive två 
gånger, högre risk att begå självmord jämfört med högutbil-
dade (18). Utrikes födda, utanför Norden, har lägre risk för 
självmord jämfört med personer som är födda i Sverige (18).

De flesta som begår självmord har dessförinnan vanli-
gen någon form av psykisk störning. I talrika svenska och 
internationella studier gäller detta för omkring 90 procent 
(19). I en stor dansk studie var risken för självmord bland 
personer som tidigare sjukhusvårdats med en psykiatrisk 
diagnos, bland kvinnor 4,3 gånger högre jämfört med kvin-
nor i befolkningen som helhet och för män 6,3 gånger högre 
(20). Riskökningen var särskilt påtaglig efter sjukhusvård för 
drogmissbruk, depression och bipolär sjukdom.

Fram till år 1970 ökade dödligheten i självmord för att 
därefter nästan ha halverats. Sedan 1980 har minskningen av 
risken för självmord varit tydligast i åldrar 65 år och däröver 
medan inga tydliga förändringar skett i den yngsta ålders-
gruppen, 15-24 år (21).

Risken för självmord varierar mellan länen i landet. 
Västerbottens län hade 25 procents lägre risk jämfört med 
riksgenomsnittet för åldersstandardiserad dödlighet åren 
2009-2013. Risken var något lägre i de tre storstadslänen 
medan risken i Örebro län var högst, 21 procent över riksge-
nomsnittet (15). 

Det är möjligt att jämföra uppgifter från Sverige med 
genomsnittet för OECD, en organisation för de rikaste 
länderna. År 2011 var den ålderstandardiserade dödligheten 
i självmord i Sverige 11,7 per 100 000 vilket är något lägre 
än genomsnittet för OECD som var 12,4 självmord per 100 
000 (22).  Under perioden 1990-2011 minskar självmorden 
i Sverige med 30 procent (23) vilket är snabbare än för 
genomsnittet inom OECD där minskningen var 22 procent 
(22).

2.1. Självmordsförsök 
Enligt nationella folkhälsoenkäten har 1 av 100 av alla vuxna 
någon gång under de senaste 12 månaderna försökt ta sitt liv 
(16). I Sverige registreras sjukhusvård för skador som indivi-
den tillfogat sig själv. Sådana skador uppfattas vanligen som 
självmordsförsök även om individens intention inte alltid 
har analyserats. År 2013 vårdades 7 360 personer på sjukhus 
på grund av självtillfogade skador, i de flesta fall på grund 
av förgiftning (24). Detta motsvarar 0,9 av 100 vilket är sex 
gånger fler än antalet fullbordade självmord. Problemet är 
vanligast vid 20-24 års ålder, se figur 2.2. Åldersfördelningen 
för de självtillfogade skadorna motsvarar således åldersför-
delningen för självmordens andel av den totala dödligheten. 
Könsfördelningen är dock den omvända med en knappt 
två gånger högre risk bland kvinnor. Lågutbildade män och 
kvinnor har, jämfört med högutbildade, fyra gånger högre 
risk för att vårdas på sjukhus för självtillfogade skador (18).

Figur 2.2. Åldersfördelning för vårdtillfällen per 100 000 och år för 
självtillfogade skador som lett till sjukhusvård. Medelvärde för perioden 
2001-2013.

Källa: Socialstyrelsen (24). 

Förekomsten av sjukhusvård på grund av självskada 
ligger år 2013 på ungefär samma nivå som år 2001. En viss 
uppgång skedde dock fram till år 2008 för att därefter följas 
av en nedgång (24). Personer som skadar sig själva utgör en 
riskgrupp för senare självmord men de flesta som vårdats 
på sjukhus för självskador kommer inte senare att begå 
självmord (25). 

3. Individinriktade 
förebyggande insatser
De som kämpar med bristande livslust och de som har 
förlorat en närstående genom självmord kan uppleva att 
detta leder till att personer i omgivningen undviker att 
ställa frågor om det som hänt eller på annat sätt tar avstånd. 
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Förekomsten av sjukhusvård på grund av självskada 
ligger år 2013 på ungefär samma nivå som år 2001. En viss 
uppgång skedde dock fram till år 2008 för att därefter följas 
av en nedgång (24). Personer som skadar sig själva utgör en 
riskgrupp för senare självmord men de flesta som vårdats 
på sjukhus för självskador kommer inte senare att begå 
självmord (25). 

3. Individinriktade 
förebyggande insatser
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Olyckor - självmord 

§  Impulsivitet? 
§  Själv-reglering? 
§  Emotionsreglering? 
§  Svårigheter vid problemlösning? 
§  … 

februari 4, 2016 Ata Ghaderi 9 

Vilka utfallsvariabler ska man beakta? 
Ordning? 
§  Mycket tyder på att beteendeinriktade variabler är mer 

predicerande för självmord är kognitiva variabler, men alla 
signaler ska beaktas! 
à Suicidförsök 
à Planering av självmord 
à Självskadebeteende  

à Självmordstankar 
§  Mindre än 1 av 400 som tänker på självmord tar livet av sig! 

à Attitydrelaterade skalor tycks ha sämre prediktionsförmåga! 
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Psykiatriska störningar: Äldre studier 

§  Äldre studie, ända från 60 talet: 
§  En majoritet av dem som tar livet av sig lider av en/flera 

psykiatriska störningar: 
§  Schizofreni 
§  Bipolär störning 
§  Depression 
§  Beroende & missbruk (ffa alkohol) 
§  Personlighetsstörningar (t.ex. BPD) 
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Arato et al, 1988; Baraclough et al, 1974; Beskow, 1979; Chynoweth et al, 1980; Dorpat & Ripley, 
1960; Robins et al, 1959
Nock et al (2010). Molecular Psychiatry (2010) 15, 868–876

Psykiatriska störningar: Nyare studier 

§  80% har en psykiatrisk störning under tiden före självmord! 
§  Siffran minskar när komorbiditet beaktas 
§  Depression predicerar suicidtankar 

à Ej planer och försök hos dem som har suicidtankar 
§  PTSD och impulskontrollsproblem (utagerande beteende, 

alkoholmissbruk predicerar dem med suicidtankar som går över 
till handling) 

§  Få studier på ungdomar, men liknande slutsatser dras 
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Nock et al (2010). Molecular Psychiatry (2010) 15, 868–876
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Riskfaktorer 

§  Psykiatriska störning 
§  Allvarliga somatiska sjukdomar, speciellt vid nyinsjuknande 
§  Att ha blivit traumatiserat, utnyttjat  
§  Tidigare historia av suicid 
§  Familjehistoria av suicid 
§  Kronisk smärta 
§  Alkohol och droger 
§  Miljörelaterade riskfaktorer: Tillgång till vapen, oskyddade broar, 

gifter, etc. 
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Skolbetyg 

§  Betydande negativ samband mellan betyg i åk 9  och självmord 
§  6 gånger fler självmord vid låg/inget betyg än höga betyg! 
§  Vad återspeglar låga betyg? 
§  Vilka riskfaktorer är inblandade? 
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Kontextuella riskfaktorer 

§  Krig 
§  Katastrofer 
§  ”Accultration” 
§  Diskriminering 
§  Social isolering 
§  Våld, övergrepp och konfliktfyllda relationer 
§  Förhärligande av suicid genom medierapportering 
§  Oklar kunskap om social mediers roll (Internet) 

februari 4, 2016 Ata Ghaderi 15 

Skyddsfaktorer? 

§  Väldigt lite forskning! 
§  ”Resilience” 
§  Starka interpersonella relationer 
§  Religiösa eller spirituella övertygelser 

à Dock ibland bidrag till ökad stigma! 
§  Bred coping repertoar och välbefinnande 

à  ”Uppstream strategies” 
§  Skolbaserade interventioner för att  
§  förebygga våld och utsatthet 
§  Förbättra sociala färdigheter 
§  Förbättra socialt ansvar (Se samband med GBG) 
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Medvetenhet om beteendevarianter… 

§  Totalt hänsynslös bilkörning 
§  Hänsynslös stunt (ofta inte praktiserad, genomtänkt…) 
§  Grovt rattfylleri 
§  Extrema högriskssporter 
§  Överdrivet intag av alkohol/droger 
§  Extrem ”fight” 
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Tillvägagångssätt vid självmord 

§  Förgiftning (mest analgetika & psykofarmaka) 
§  Hängning 
§  Dränkning 
§  Vapen (skott): Hur många skjutvapen finns i svenska hem? 
§  Hopp höga höjder 
§  Hopp framför tåg 
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Socialstyrelsen. Avsiktligt självdestruktiv handling i Sverige – en underlagsrapport. 
Stockholm: Socialstyrelsen, 2006. 
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Varför viktigt att minska fysiska 
möjligheterna? 
§  Tiden mellan tanken på självmord och handling kan vara så kort 

som 10 minuter  
à Ca 50% av fallen 
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Deisenhammer EA, Ing CM, Strauss R, Kemmler G, Hinterhuber H, Weiss EM. 
The duration of the suicidal process: how much time is left for intervention 
between consideration and accomplishment of a suicide attempt? Journal of 
clinical psychiatry. 2009;70(1):19-24. 

Förebyggande ansatser 

§  Universella 
§  Selektiva 
§  Indikerade 

§  Primär 
§  Sekundär 
§  Tertiär 
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”Key elements in developing a national suicide 

prevention strategy are to make prevention a 

multisectoral priority that involves not only the 

health sector but also education, employment, 

social welfare, the judiciary and others”. 

 
WHO (2014). Preventive Suicide: A global Imperative 
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Define the problem of suicidal behaviour through 
systematic data collection

1. Surveillance

What is the problem? What are the causes &
what can buffer their impact? 
Conduct research to find out why suicidal 
behaviour occurs and who it affects

2. Identify risk & protective     
     factors

Scale up effective and promising interventions 
and evaluate their impact and effectiveness

4. Implementation

Scaling up effective policies & 
programmes

Design, implement and evaluate 
interventions to see what works

3. Develop & evaluate 
     interventions

What works & for whom?

Figure 1. The public health model
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Despite being a leading cause of death worldwide, suicide 
has remained a low public health priority. Suicide prevention 
and research on suicide have not received the financial or 
human investment they desperately need. It is hoped that 
this report will serve as a building block for the development 
and implementation of comprehensive suicide prevention 
strategies worldwide.

WHO (2014). Preventive Suicide: A global Imperative
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Map 1. Age-standardized suicide rates (per 100 000 population), both sexes, 2012 
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The prevalence, characteristics and methods of suicidal 
behaviour vary widely between different communities, in 
different demographic groups and over time. Consequently 
up-to-date surveillance of suicides and suicide attempts is 
an essential component of national and local suicide 
prevention efforts. Suicide is stigmatized (or illegal) in many 
countries. As a result, obtaining high-quality actionable data 
about suicidal behaviour is difficult, particularly in countries 
that do not have good vital registration systems (that register 
suicide deaths) or good data-collection systems on the 
provision of hospital services (that register medically treated 
suicide attempts). Developing and implementing appropriate 
suicide prevention programmes for a community or country 
requires both an understanding of the limitations of the 
available data and a commitment to improving data quality to 
more accurately reflect the effectiveness of specific 
interventions.

Suicide mortality

The primary data source for this chapter is the WHO Global 
Health Estimates. The estimates are largely based on the 
WHO mortality database – a global vital registration and 
cause-of-death registry that is created from data provided to 
WHO by Member States (2). A number of statistical 
modelling techniques are used to arrive at the estimates. The 
methods of generating these estimates are described in 
technical documents from the WHO Department of Health 
Statistics and Information Systems (3). This chapter presents 
global and regional results. In most cases the reported rates 
are age-standardized to the age distribution of the WHO 
World Standard Population, thus allowing for easier 
comparison across regions and over time. Country-specific 
estimates of 2012 suicide rates for 172 Member States with 
populations of 300 000 or greater are presented in Map 1 
and Annexes 1 and 2 (rates in countries with smaller 
populations are unstable).

Global and regional suicide rates
As shown in Table 1, there were an estimated 804 000 
suicide deaths worldwide in 2012. This indicates an annual 
global age-standardized suicide rate of 11.4 per 100 000 
population (15.0 for males and 8.0 for females).

0 1700 3400850 Kilometres

Suicide rate (per 100 000 population)
<5.0

5.0-9.9

10.0-14.9

≥15.0

Data not available

Not applicable
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Figure 3. Regional distribution of global suicides, 2012

Figure 2. Global suicides by age and income level of country, 2012

The age-standardized rate of suicide is somewhat higher in 
high-income countries than in low- and middle-income 
countries (LMICs) (12.7 versus 11.2 per 100 000 population). 
However, given the much larger proportion of the global 
population that resides in LMICs, 75.5% of all global suicides 
occur in these countries (Figure 2).

Among LMICs in the six WHO regions, there is an almost 
three-fold range in the age-standardized suicide rate, from a 
low of 6.1 per 100 000 in the Region of the Americas to a high 
of 17.7 per 100 000 in the South-East Asia Region. One 
consequence of the different suicide rates in WHO regions is 
that in 2012 the South-East Asia Region accounted for 26% of 
the global population but for 39% of global suicides (Figure 3).

This difference in rates is even more pronounced when 
comparing country-level data. In the 172 countries with 
populations of over 300 000, the age-standardized suicide 
rates range from 0.4 to 44.2 per 100 000 – a 110-fold range. 
The magnitude of these differences has been fairly stable over 
time: in 2000 the range in age-standardized suicide rates in 
the 172 countries was from 0.5 to 52.7 per 100 000 (a 105-fold 
difference).
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Går det att förebygga självmord? (1) 

§  Det finns få program med vetenskapligt stöd för effekt 
§  Två universella program: 

à Good behavior Game (⊕⊕OO) 
à Youth Aware of Mental Health (⊕⊕⊕O) 

§  Ett tredje universellt program 
à Skills for Life Program (Social and Emotinal Learning, SEL) 

(⊕OOO) 
§  Nederländskt program 
§  14 veckor (riktad mot 13-17 åringar) 
§  Ej RCT, Kvasi experimentellt 
§  Stort bortfall 
§  Oklarhet i data… 
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Går det att förebygga självmord? (2) 

§  Två selekterade program program (⊕OOO): 
à Question, Persuade, refer (QPR) 

§  Gate-keeper program: MI, Interpersonella-psykologiska teorier 
à Prof-screen 

§  Screening, intervjua för bedömning och remittering vid behov 

§  Två indikerade program(⊕OOO) 
à Counserlos care (Assess, respond, empower) 

§  Screening och kort intervju: MI cch träna förmågor 
à CAST (Coping and support training)  

§  12 lektioner på 6 veckor: MI, stöd, träna förmågor    
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Good Behavior Game  
(PAX- Spleem) 
§  Tanken är att hjälpa barn (låg- och mellanstadie): 

à Lära sig fokusera sin uppmärksamhet 
à Reglera sina emotioner (adekvat uttryck och kommunikation) 
à Reglera sina beteenden 
à Planera 
à Samarbeta med sina kamrater och vuxna 

§  För att skapa lugn och ro,  
§  Hälsa och glädje, 
§  Produktivitet, 
§  Drömklassen 
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Good Behavior Game (procedur) 

§  Eleverna jobbar i grupp  
§  Klar överenskommelse om  

à Önskvärda beteenden 
à Oönskade beteenden 
à Vad känns belönande för eleverna 

§  Gruppen får belöning för få överträdelser 
§  Belöningar är ofta aktivitetsbaserade 
§  Eleverna lär sig stötta varandra för att nå målet 
§  Enskilda elever med problem pekas aldrig ut 
§  Ingen tävling mellan grupperna i klassen 
§  Korta intervall (3-10 minuter) ökar gradvis till 2-3 timmar! 
§  Obs! Inget fokus på suicidalitet, psykologiska problem etc! 
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Youth Aware of Mental Health (YAM) 

§  Fokus på tonåringar (14-16) 
§  4 veckors program 
§  Levereras av tränade instruktörer och en assistent 
§  En föreläsning (45-60 minuter) 
§  Tre rollspelslektioner (45-60 minuter var) 
§  Avslutande föreläsning + diskussion  (45-60 minuter) 
§  Ett häfte (ca 25 sidor) för ungdomarna: 

à Kunskap om psykologiska problem 
à Självhjälp 
à Stress och kriser 
à Depression och självmordstankar 
à Hjälpa en vän som upplever svårigheter 
à Få hjälp: Vem ska man kontakta 
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YAM (struktur etc) 

§  10-15 studenter per instruktör vid rollspelen 
§  Rollspelen  

à Psykologiska probelm 
à Problemlösningsstrategier 
à När ska man tillämpa sina färdigheter 

§  Hur ska man identifiera problem och börja jobba med dem 

§  Gedigen diskussion av frågor från eleverna vid rollspelen 
§  Testa olika situationer (utsatt för mobbning, känna sig utanför, 

ny i skolan, etc.) 
§  Lära sig uttrycka empati 
§  Stå emot tryck från kamrater 
§  Diskutera skolans ansvar vad gäller t.ex. mobbning… 
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Outtalade hinder för prevention… 

§  Rädsla hos omgivningen 
§  Myter om Suicid 
§  Brist på adekvata strukturer inom vården och övriga 

organisationer. T.ex. 
à Prevention i skolan 

§  Vem tar hand om suicidala fall 
§  Hur många elever per kurator, skolsjuksköterska, läkare och psykolog? 
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Kärnkomponenter i prevention 

§  Utbildning 
§  Screening 
§  Behandling vid behov 
§  Kontextuella interventioner 

à Minska tillgång till toxiska mediciner, vapen, broar och 
järnvägsövergångar utan räcke… 
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Utbildning 

§  Riktad mot individen/allmänheten 
à Psykiatriska problem är starka riskfaktorer 
à Depression går att behandla 
à  Inget konstigt med depression (få bort stigma) 
à  Inget konstigt med behandling (få bort stigma) 
à Uppmuntra hjälpsökande beteende 

§  Professionella 
à Primärvård 
à Specialistvård 
à Skola: alla nivåer 
à Övriga organisationer: Kyrka, arme, polis, socialtjänst, 

idrottsverksamheter… (Gate-keepers!->) 
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Gate keeper 

§  En person som befinner sig i en position som medger möjlighet 
att veta om en person överväger självmord 
à Personer inom olika delar av hälso- och sjukvården 
à Lärare och övrig skolpersonal 
à Ledare i olika positioner (sport, religion, andra grupper…) 
à Polis & brandmän 
à Ledare inom militären 
à Socialtjänsten 
Obs! Lovande men inte stark och entydig forskning, men “Best 
practice”! 
Tompkins TL, Witt J, Abraibesh N. Does a gatekeeper suicide prevention program work in 
a school setting? Evaluating training outcome and moderators of effectiveness. Suicide 
Life Threat Behav. 2010;40(5):506–15. doi:10.1521/suli.2010.40.5.506. 
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Behandling 

§  Samtal med professionella 
§  Medicinering (depression) 

à  Inte mer än 20-30% av patienter som får anti-depressiva har riktigt 
adekvat behandling! 

§  Psykologisk behandling, t.ex. 
à Kognitiv beteendetereapi 
à  Interpersonell psykoterapi 
à Dialektisk beteendeterapi 
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Signaler i större bemärkelse: Tillfälle att 
bjuda in till samtal 
§  Stressande händelser, speciellt innehållande förlustupplevelser 

à Sorg 
à Förlust av socialt stöd 
à Större interpersonella förändringar (flytt) 
à Betydande nedstämdhet 
à … 
à Utsatthet för mobbning, nuförtiden särskilt via sociala medier!   

§  Ensamhet 
§  Isolering 
§  Skam 
§  Förföljd 
§  ... 

Signaler hos eleverna (avvikelse från det 
normala hos individen) 
§  Tillbakadragenhet 
§  Emotionella utbrott 
§  Självskada (regelbundet eller väldigt allvarligt) 
§  Ge bort personliga saker 
§  Nedstämdhet (ihållande) 
§  Övriga tecken vid depression (aptitförändring, britande enegi, 

bristande lust, sömnstörning, bristande intresse för sitt 
utseende, återkommande klagomål om fysiska symptom...) 

§  ... 
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Signaler hos elever (känslor) 

§  Hjälplöshet 
§  Hopplöshet 
§  Ledsen 
§  Skuldkänsla 
§  Desperation 
§  Värdelöshet 
§  Ilska 
§  Ensamhet 
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Signaler hos elever (Tankar) 

§  ”Det blir bäst för alla om jag inte finns” 
§  ”Jag önskar jag var död” 
§  ”Död löser alla mina problem, även andras” 
§  ”Jag står inte ut!” 
§  ”Ingen kan hjälpa mig nu” 
§  ”Livet är inte värt det” 
§  ”Ingen ser…” 
§  … 
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Kännetecknande för ungdomar som tar livet 
av sig 
§  Låg tolerans för frustration 
§  Mindre realistisk bedömning av olika situationer 
§  Svårigheter att fatta beslut 
§  Planeringssvårigheter vad gäller framtiden 
§  Aggressiva eller våldsamma utbrott 
§  Omogen problemlösning, ofta kombinerad med impulsivitet 
§  Bortgång av förälder före 12-årsåldern 
§  Mer än 90% uppfyller kriterierna för minst en psykiatrisk diagnos 

(Shaffer et al., 1996: Arch Gen Psych. 53(4):339-48) 
§  Ca 50% haft psykiatriska störningar för minst 2 år 
§  Minst 25% visar tecken på planering av självmord 
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Beakta vid bedömningen (DSM) 

1.  Tidigare historia av suicid? 
2.  Tidigare historia av ilska och aggression (lättprovocerad) 
3.  Kronisk smärta? Förlust av närstående under de senaste 3 

månaderna? 
4.  Nydebut av depression, schizofreni, bipolär sjukdom, eller 

utskrivning från sjukhus pga dessa? 
5.  Försämring i depression eller missbruk av alkohol? 
6.  Suicidplaner och upptagenhet av tankar under senaste 

veckan? 
7.  Hög ångest, hopplöshet eller psykomotorisk agitation? 
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Predicera suicid hos individen: Precision? 

§  Utifrån: 
à Studier med adekvat metod 
à Prospektiv design 
à Gedigna mätningar och diagnoser 
à Användning av enstaka item, faktorer, latenta variabler… 

§  Det går inte att predicera suicid med god precision 
§  För många falskt negativa och falskt positiva fall 

februari 4, 2016 Ata Ghaderi 43 

Harriss and Hawton (2005). Journal of Affective Disorders, 86(2-3), 225-233; Pokorny AD. 
(1983). Arch Gen Psychiatry, 40, 249–257; Pokorny AD. (1993). Suicide & Life Threat Behav 
23(1), 1-10; 

Samtal med professionella? 

§  Inte ofta! 18% i en äldre studie (Robins et al. (1959). Am J 
Psychiatry, 115(8), 724-733) 

§  En majoritet förnekade intentioner vid sista mötet (77%) 
gällande suicid inom sjukhus (Busch et al. (2003). J Clin 
Psychiatry, 64(1):14-19) 

§  Vi bör inte heller lita för mycket på de kontrakt vi skriver med 
patienterna (Lewis, L.M. Suicide & Life Threat Beh. 2007: 37(1):
50-7 
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Samtal med anhöriga? 

§  Ja, mer än hälften av tonåringar kommunicerar med sina 
familjer om detta (Robins et al. (1959). Am J Psychiatry, 115(8), 
724-733) 
à Fler berättar om suicidtankar 
à En hel del berättar också om planer 
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Ökar risken för suicid vid screening? 

§  Gould et al (2005). JAMA, 293 (13). 1635-1643 
§  RCT: 2342 gymnasieelever:  
§  Fick svara på frågeformulär om suicid eller  inget (kontrollgrupp) 
§  Dag 1 och 4: Frågeformulär (Profile of Mood States: Adolescent 

Version) 
§  Dag 4: Suicidtankar 
§  Ingen skillnad i ”distress” dag 1 eller 4 
§  Ingen skillnad i suicidtankar vid dag 4 
§  Högriskgruppen (nedstämda eller med tidigare suicidförsök)? 

à  Ingen ökad risk eller problem 
à Snarare mindre deprimerad och suicidal än kontrollgruppen! 
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Samtal om suicid i skolan 

§  Väcka den björn som sover? 
§  Undvikande? 
§  Upplevelsen: okej med samtal om sorg, ej suicid… 
§  Vart ska ungdomarna vända sig då? 
§  Var inte för snabb med att hänvisa vidare, ta tid och hänvisa! 

§  Att bli mottagare av kommunikation om suicid är ett förtroende! 
§  Kompisar och närstående är en ovärderlig resurs! 
§  God prognos för den som söker hjälp och vill prata! 
§  Oerhört viktigt med psykiatrisk bedömning vid suicidförsök! 
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Mottagning på mellannivå? 

§  Skolhälsovården är underdimensionerad! 
§  Vad finns mellan skolan och specialistvården?  
§  Gärna en mottagning för psykiska ohälsa!? 
§  Skolhälsovårdspersonal mer synliga i undervisningen? 
§  Suicid och depression i ”Livskunskap”!? 
§  Kurs i ”Första hjälpen vid psykisk ohälsa”? 

à  . http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa  
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SSRI: en bra väg?  
KBT, DBT…? 
§  SSRI: 

à Minska risk för självmord hos vuxna 
à Ökad risk för självmord hos unga? 

§  KBT visar på en klar minskad risk 
à Dock inga långa uppföljningar (oftast 3-6 månaders uppf.) 

§  DBT vid emotionell instabilitet (BPD) 
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Barbui C, Esposito E, Cipriani A. Selective serotonin reuptake inhibitors and risk of 
suicide: a systematic review of observational studies. CMAJ : Canadian Medical 
Association journal, 2009;180(3):291-7. 

Tarrier N, Taylor K, Gooding P. Cognitive-behavioral interventions to reduce suicide 
behavior: a systematic review and meta-analysis. Behavior modi cation. 2008;32(1):
77-108. 

Nationellt handlingsprogram för 
suicidprevention (Folkhälsomyndigheten) 

Ett 9-punktsprogram 
1.  Främja god livschanser för mindre gynnade grupper 
2.  Minska alkoholkonsumtionen 
3.  Minska tillgängligheten till metoder & medel för suicid 
4.  Se suicid som psykologiskt misstag 
5.  Förbättra medicinska, psykologiska och psykosociala insatser 
6.  Sprid kunskap om evidensbaserade metoder 
7.  Höj kompetensen hos nyckelpersoner 
8.  Gör händelseanalyser efter suicid 
9.  Stöd frivilligorganisationer 

februari 4, 2016 Ata Ghaderi 50 

Händelseanalys 

§  Vad har hänt? 
§  Varför har det hänt? 
§  Hur förhindrar vi att det händer igen? 

§  Vetenskapligt underlag för metodens effekt för att förebygga 
självmord (-) 
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Adekvat förhållningssätt (1) 

1.  Visa att du bryr dig! Att du vill lyssna, att du försöker förstå och 
klarar att höra vad som helst. Okej att bli orolig och visa! 

2.  Fråga om suicid (utifrån dina misstankar. Ta dem på allvar!) 
à  Tänker du på självmord?  
à  Tänker du skada dig själv, ta ditt liv? 

3.  Mobilisera hjälp och resurser, fråga! 
à  Har du kontakt med psykolog/husläkare/kurator, sjuksköterska? 
à  Har du tagit upp de här tankarna? 
à  Har du några mediciner? 
à  Det finns hjälp! Låt oss prata med någon som är duktig på det här! 
à  Vi kan tillsammans hitta lösningar.  
à  Koppla in vården, familjen, favoritläraren, skolsjuksköterskan… 
à  Lämna inte personen ensam! 

februari 4, 2016 Ata Ghaderi 53 

Adekvat förhållningssätt (2) 
Några ord från Ludmilla Rosengren 

§  Jag finns här. Jag lyssnar! 
§  Det här går att prata om! 
§  Bekräfta smärtan! 
§  Stanna kvar i vanmakten. 
§  Var tydlig med att detta inte är ett bra alternativ! 
§  Var tydlig med att det finns en väg ut! 
§  Att det kommer att kännas annorlunda senare, även om det är 

svårt att tro det nu! 
§  Inge hopp om förändring! 
§  Gemensam handlingsplan (gärna skriftligt!) 
§  Våga vara empatiskt auktoritär! 
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Suicidstegen (1) 

1.  Nedstämdhet 
à Känner du dig nedstämd, ledsen eller deprimerad? 
à Hur länge har du känt så? 
à Känner du dig nedstämd större delen av dagen varje dag? 
à Är det fler dagar än inte som du känner dig nedstämd? 
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Suicidstegen (2) 

2.  Hopplöshet 
à Hur ser du på framtiden? 
à Känns det som att du inte har något att se fram emot? 
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Suicidstegen (3) 

3.  Dödstankar 
à Har du tankar om att det vore bättre om du fick dö? 
à Har du känt livsleda? 
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Suicidstegen (4) 

4.  Dödsönskan 
à Önskar du att du fick dö? 
à Önskar du att du vore död? 
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Suicidstegen (5) 

5.  Självmordstankar 
à Har du tankar på att ta ditt liv? 
à Hur ser de tankarna ut? 
à Hur ofta tänker du så här? 
à Har du tänkt så här förut? 
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Suicidstegen (6) 

6.  Självmordsförsök 
à Har du försökt att ta ditt liv? 
à Har du försökt nu? 
à Har du försökt tidigare? 
à Vad gjorde du då? 
à Vad hände? 
à Har du försökt flera gånger? 
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Suicidstegen (7) 

7.  Självmordsplaner 
à Har du planer på att ta ditt liv? 
à Hur ser dina planer ut? 
à Vad har du tänkt göra? 
à Vet du hur du skall göra? 
à När planerar du att göra detta?  
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Suicidstegen (8) 

8.  Självmordsavsikt 
à Har du för avsikt att ta ditt liv? 
à Har du redan bestämt dig? 
à När skall detta ske? 
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Våra egna reaktioner och attityder 

§  Vad tycker vi om människor som vill/försöker ta livet av sig? 
à Föreställningar & antaganden? 

§  Våra reaktioner, om det är en familjemedlem? 
§  Reaktioner om det är en patient, eller en elev? 
§  Rädsla för att känna maktlöshet? 
§  Relation mellan våra reaktioner och myter om suicid? 
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Myter om suicid (1) 

§  Det finns inga riktiga varningssignaler! 
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Myter om suicid (2) 

§  Personer som pratar om självmord tar aldrig sitt liv 
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Myter om suicid (3) 

§  Suicidala personer har en otvetydig intention att ta livet av sig! 
à Viktigt att se ambivalensen och inte reagera utifrån sådana myter! 
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Myter om suicid (4) 

§  Killar är mer suicidbenägna.  
à Fler killar/män tar sitt liv.  
à Fler tjejer/kvinnor gör suicidförsök 
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Myter om suicid (5) 

§  Skammen och smärtan efter ett suicidförsök räcker oftast för att 
man inte ska göra om det! 
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Myter om suicid (6) 

§  När man hanterat ett suicidförsök är det lugnt därefter. Risken är 
borta! 
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Myter om suicid (7) 

§  Att prata om självmord med någon som är deprimerad ökar 
risken för självmord! 
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Myter om suicid (8) 

§  De flesta självmord sker under vintertid, när det är kallt och 
mörkt.  
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Myter om suicid (9) 

§  En gång självmordsbenägen, alltid självmordsbenägen! 
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Myter om suicid (10) 

§  Bara personer som lider av psykiska störningar väljer att ta sitt 
liv! 
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Myter om suicid (11) 

§  Att prata om självmord är att uppmana till det!  

februari 4, 2016 Ata Ghaderi 74 

Avslutningsvis 

§  Viktigt att prata om självmord & självskadebeteende 
§  Instrument för prediktion av självmord har dålig precision 
§  Upprepade samtal och uppföljningar är A och O 
§  Det går att skapa god medvetenhet och hjälpa eleverna att 

hjälpa sig själva och andra 
§  Utbildning för prevention i skolan 
§  Det finns lovande preventiva program för skolan 

à Svenska utvärderingar är ett måste! 
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Organisationer 

§  SPES, SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd: http://spes.se 
§  Suicid zero: http://suicidezero.se 
§  Mind: https://mind.se 
§  Suicdrescue: http://suiciderescue.se/hjalp-mot-sjalvmord/ 
§  Självmordsguide: http://www.sjalvmordsguide.se 
§  … 
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