Suicidprevention
vårdprogram för vuxna
Berörda enheter
Samtliga mottagningar och avdelningar inom Vuxenpsykiatrin i
Norrbotten.

Processbeskrivning
Vårdkedja
Tre viktiga budskap till primärvården




Våga fråga
Dokumentera suicidriskbedömningen
Samverka med närstående

Tre viktiga budskap till psykiatrin




Dokumentera suicidriskbedömningen
Alla patienter som gjort suicidförsök ska bedömas av
psykiatrin inom ett dygn
Alla patienter som gjort suicidförsök bör erbjudas uppföljning
under minst ett år

Sammanfattning


Alla suicidnära patienter som kommer till hälso- och
sjukvården ska oavsett vårdnivå genomgå en bedömning av
suicidrisken. Denna bör upprepas vid flera tillfällen tills
patienten bedöms vara ur farozonen.



En suicidnära patient ska alltid erbjudas och rekommenderas
en psykiatrisk kontakt. Hög eller svårbedömd suicidrisk bör
medföra inläggning och psykiatrisk vård. Viktigt är att
upprätthålla och tydliggöra vårdkedjan mellan olika personal,
interna och externa verksamheter så att information,
bedömningar och dokumentation är aktuella. Det ska finnas
god kundskapsnivå hos personalen samt en excellent nivå på
varje klinik för svåra fall.
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Patienter som får somatisk akutvård efter ett suicidförsök ska
få en psykiatrisk bedömning så tidigt som möjligt, dock senast
innan han/hon lämnar sjukhuset.



Den akuta omvårdnaden av en suicidnära patient ska syfta till
att garantera patientens säkerhet och till att skapa en god
relation. En patient som har gjort ett suicidförsök ska inte
lämnas ensam förrän en suicidriskbedömning har gjorts.



En suicidnära person som avviker innan bedömning gjorts ska
kontaktas och erbjudas snar tid för mottagningsbesök
alternativt hembesök. Ibland kan kontakt med närstående och
även polishandräckning behövas.



Varje suicidnära patient ska utredas med avseende på
psykiatriska och somatiska diagnoser samt psykosocial
situation.



Behandling av en suicidnära patient inriktas på eventuell
psykiatrisk grundsjukdom och viktiga psykosociala faktorer
och bör innefatta samtalsterapeutisk kontakt. En planjournal
skall upprättas.



I planjournalen ska behovet av personkontinuitet ägnas
särskild uppmärksamhet. Patienternas behov av
individualisering och flexibilitet i vården ska beaktas.



Den suicidnära patienten skall informeras om vikten av
kontakt mellan vårdgivare och de närstående. Närstående bör
engageras i vården och i planjournalens utformande, om inte
starka skäl talar emot.



Om en patient tar sitt liv ska de närstående erbjudas kontakt
för information och krisstöd. De efterlevande ska så långt
möjligt få alla fakta om dödsfallet. De bör också få stöd i att se
den döde och hjälp att tala med varandra så att viktiga
händelser och bakgrundsfaktorer lyfts fram.



Om en patient tar sitt liv, ska berörd personal ges tillfälle till
avlastade samtal i grupp. En avvikelse i Synergi skall göras
samt inom fyra veckor efter vårdkontakt skall en anmälan
enligt Lex Maria göras.



Insatser utanför vårdinrättningen vid hotande och fullbordade
suicid ska ske via SOS-Alarm.
Fungerande rutiner för insatser vid hotande och fullbordat
suicid måste finnas mellan polis, räddningstjänst, sjukvård och
andra berörda myndigheter.
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Bakgrund
Detta vårdprogram handlar om suicidproblematik hos vuxna. När det
gäller barn och ungdomar finns "Nationella riktlinjer för vård och
behandling av suicidala ungdomar och deras familjer".
Vi har valt att i texten försöka undvika termen självmord, som kan ge
felaktiga associationer. Vi använder istället begreppen suicid och
suicidalitet och det svenska uttrycket "tagit sitt liv".
Suicid är en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling,
som leder till döden. Suicidförsök är en livshotande eller skenbart
livshotande handling, som en person gör i avsikt att sätta sitt liv på
spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till
döden.
Med suicidnära patienter avses personer som under det senaste året
har gjort suicidförsök, eller som har allvarliga suicidtankar och där
suicidrisk bedöms föreligga under den närmaste tiden, eller som utan
att ha allvarliga suicidtankar på grund av omständigheterna i övrigt
bedöms vara i farozonen för suicid.
Valet av metod påverkas av kulturella förebilder och uppfattningar
samt av tillgången till olika suicidmedel. I Sverige har förgiftningar
med fasta och flytande ämnen sedan länge tätplatsen – de svarar för en
tredjedel av samtliga suicid under 1990-talet, följda av hängningar
som svarar för ca en fjärdedel. Män väljer oftare mer drastiska
metoder än kvinnor.
Fler Lex Maria anmälda suicid finns utanför psykiatrin. Det är en
viktig uppgift för sjukvården att identifiera och erbjuda dessa personer
hjälp. Suicidnära personer kan uppleva känslor av hopplöshet,
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meningslöshet, värdelöshet och ensamhet, vilket kan hänga samman
med deras speciella sårbarhet, aktuella händelser eller tidigare
upplevelser. Tankar på suicid kan ibland vara en signal om hotande
sammanbrott, men kan också fungera som tillfällig ångestlindring.
Drygt hälften av dem som begår suicid har någon gång haft kontakt
med psykiatrisk vård. Många suicidnära, deprimerade personer har
antingen inte sökt vård, blivit feldiagnostiserade eller otillräckligt
behandlade. Enligt retrospektiva undersökningar har mer än nio av tio
av dem som suiciderat uppvisat tecken på psykisk störning vid tiden
för suicidet.
De enskilt största riskfaktorerna för suicid är tidigare suicidförsök och
psykisk sjukdom. Det är dock en myt att de flesta som gjort ett
suicidförsök till sist suiciderar. Det är också en myt att de personer
som talar om suicid inte tar sina liv. Istället är det så att dessa personer
i högre omfattning gör suicidförsök och tar sina liv.
De flesta suicidnära personer är mycket ambivalenta om de vill leva
eller dö. Människans livsvilja är stark, och även hos självmordsnära
personer överväger livsviljan mestadels. Endast under kortare stunder
kan dödsviljan vara starkare. När en psykiskt sjuk och/eller sårbar
person utsätts för svår psykosocial stress och/eller det vanliga sociala
skyddsnätet faller bort eller saknas, kan suicid framträda som en
utväg.
Suicidhandlingar kan vara relaterade till låg impulskontroll, oförmåga
att upprätta varma relationer eller att ta emot hjälp från omgivningen.
Tillgång till behandling och möten med människor som kan gå in i en
dialog med den suicidnära personen är faktorer som kan påverka om
utgången blir död eller överlevnad.

Den suicidala processen
Den suicidala processen beskriver utvecklingen från de första
allvarliga suicidtankarna via eventuella suicidmeddelanden och
suicidförsök till fullbordat suicid. Interaktionen mellan biologiska,
psykologiska och sociala förutsättningar, då individen utsätts för
kronisk stress, spelar stor roll för utvecklingen av den suicidala
processen.
Den suicidala processen påverkas även av individens förmåga att
kunna be om och ta emot hjälp samt av omgivningens och hälso- och
sjukvårdspersonalens förmåga att känna igen och ta den suicidnära
personens suicidala kommunikation på allvar. Den här processen är
oftast flera år lång. Bland yngre kan den vara kortare. Det finns alltså
möjligheter att under tiden upptäcka, ingripa och hjälpa människor att
ändra processens förlopp.
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Förebyggande åtgärder
Suicidproblem är inte bara ett medicinskt problem utan har också
samband med livsåskådning och kulturella faktorer samt
problemområden som missbruk, avbrott i viktiga relationer, sociala
missförhållanden, ekonomiska problem, olycksfall och våld. Goda
förutsättningar för hälsa och tillfredsställelse i livet är relationer,
socialt nätverk, boendemiljö, arbete, fritid, samt en förmåga att se
sammanhang och mening med tillvaron. Viktigt är också att kunna
hantera olika svårigheter som uppstår i livet.
Det är sjukvårdens uppgift att tidigt identifiera och behandla
riskgrupper. Depression, missbruk och krisreaktioner förekommer i
omkring tre fjärdedelar av suiciden och måste uppmärksammas.


Depressioner intar en nyckelposition. Att alltid beakta risken
för suicid i diagnostik och behandling bidrar till att minska
risken för suicid. Risken för suicid ökar vid ofullständigt
behandlade depressioner.



Krisreaktioner kan avhjälpas med hjälp av samtalsstöd. Om
man finner alternativa, mindre destruktiva lösningar kan
suicidprocessen avbrytas.



Risken för suicid vid schizofreni och andra psykoser är
väsentligt förhöjd. Depression är vanlig efter ett psykotiskt
skov. Ofta förekommer känslor av skuld, skam, stigmatisering
och hopplöshet samt svårigheter med att kontrollera sig själv
och förluster i det vardagliga. Behandling med antidepressiva
läkemedel är ibland ett viktigt komplement till den
antipsykotiska terapin.

Det är angeläget att alla hjälps åt att minska tillgänglighet och
farlighet av suicidmetoder t.ex. tillgången i hemmet till farliga
läkemedel och vapen (se vidare sid.10-11). Sjukvårdspersonalen bör
göra närstående medvetna om detta.
Viktigt med gemensamhetsutbildning för psykiatri och primärvård,
viktigt även att personal inom akut sjukvård, skola, kommuner och
myndigheter Samt allmänheten får ökad kunskap om suicidalitet.
Kunskap bidrar till att man kan komma in tidigare i förloppet och ökar
möjligheterna att förhindra suicidhandlingar men också att förändra
synen på dessa och därigenom bryta tystnaden och tabutänkandet, så
att det blir naturligt att fråga om suicidtankar och suicidplaner.
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Diagnostik
Samtalet är det viktigaste verktyget när man gör en bedömning av en
persons suicidrisk. Att fråga en patient om suicidtankar framkallar inte
suicidhandlingar. Här kan den så kallade suicidstegen användas och
frågorna bör gälla både aktuell och tidigare suicidalitet.
Skattningsskalor ska användas vid bedömning .Personer som gjort
suicidförsök löper en tiofaldigt ökad risk att dö på grund av suicid,
och de första sex månaderna efter ett suicidförsök är de mest kritiska.
Det är viktigt att följa suicidtankarnas uppkomst samt deras utveckling
för att försöka förstå vilka situationer och faktorer som höjer
respektive sänker suicidrisken. Suicidala handlingar kan lättare uppstå
när yttre stress kombineras med individens inre sårbarhet.
Med hjälp av suicidstegen får vi kliniskt värdefull information men vi
kan ändå inte förutsäga vilken enskild individ som kommer att göra ett
suicidförsök eller ta sitt liv.

Suicidstegen
Suicidstegen (se bild nedan) anger ett antal frågor som bedömaren
ställer till patienten för att få en bild av suicidrisken. Frågandet
avbryts om patienten på ett trovärdigt sätt svarar nekande.
Nedstämdhet Är du deprimerad? Känns det hopplöst?
Dödstankar Känns livet meningslöst? Har du tänkt att det vore skönt
att slippa leva?
Dödsönskan Har du önskat att du vore död?
Suicidtankar Har du haft tankar på att göra dig själv något? Att ta livet
av dig?
Suicidönskan eller impulser Har du tänkt att du vill ta ditt liv? Har du
varit nära att försöka ta ditt liv?
Suicidavsikter eller planer När har du tänkt att göra det? Var och hur?
Suicidhandling Har du någon gång försökt ta ditt liv? När, var och
hur?

Huvudprocess

Suicidprevention
Dokumenttyp

Vårdrutin

Ansvarig

Processledare

Sida

Birgitta Perman

Eva-Lena Lundberg

7 av 21

Dokument-Id

Godkänt datum

Version

VARD-5-2364

2015-12-07

3.0

Statistiska riskfaktorer



Kön: Män oftare än kvinnor.
Ålder: Över 45-50 år oftare än under(tendens ökning bland
yngre kvinnor)
 Civilstånd: Frånskild, änka/änkling oftare än gifta och ogifta.
 Boende: Ensamboende.
 Arbete: Att vara utanför arbetslivet (arbetslöshet/ sjukdom).
 Hereditet
 Psykisk störning: Depressiv sjukdom , allvarlig sömnstörning.
missbruk, psykos m.fl.
 Somatisk sjukdom: Kronisk, allvarlig, smärtsam.
 Tidigare suicidförsök
 Sömnstörning.
Problemet med riskfaktorer är att de omfattar mycket breda
befolkningsgrupper och att suicid också förekommer inom alla andra
grupper. Dessa riskfaktorer kan därför tyvärr inte hjälpa oss att
förutsäga suicid hos en enskild person, varken på kort eller lång sikt.
Men de manar oss till uppmärksamhet, särskilt när flera av dem
förekommer samtidigt. Psykisk sjukdom och tidigare suicidförsök är
de två faktorer som innebär störst risk för suicid.

Risksituationer och bakgrundsfaktorer
Många situationer, somliga helt alldagliga och andra mer ovanliga kan
göra känsliga personer mer mottagliga för depressivt upplevande och
suicidtankar. Det viktigaste är ofta inte situationen i sig, utan hur
personen upplever den.
 Upplevelse av ensamhet, tillfällig nedstämdhet, vrede
bristande impulskontroll.
 Inträde i eller utträde ur utvecklingsfas: pubertet, menopaus,
åldrande
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Allvarlig sömnstörning, trötthet.
Förlust och hot om förlust: dödsfall, separation från en
betydelsefull nyckelperson, förlora arbetet.
Relationsproblem: skilsmässa eller hotande skilsmässa, gräl.
Kränkningar: misslyckande i karriär eller familjeliv,
indragning av körkort, ertappad för lagbrott och andra
skamsituationer, beskyllningar och oförrätter.
Aktualisering av minnen av tidigare kränkningar; incest, tortyr.
Arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga, konflikter på arbetet men
även återgång i arbete som kan leda till smärtsam
konfrontation.
Ekonomiska problem, konkurs.
Alkohol/drogpåverkan eller bakrus, begynnande abstinens.
Försämring/återfall av psykisk sjukdom, men även förbättring
som medför klarare insikt om sjukdomens allvar och större
kraft att genomföra en självmordshandling.
In- eller utskrivning från psykiatrisk klinik.
Erfarenhet av våld, antingen att ha blivit utsatt för eller att
själv ha använt.
Erfarenheter av suicid, antingen i den egna familjen eller bland
vänner/ arbetskamrater.
Etnicitet: invandrare från länder med hög suicidfrekvens,
flyktingar som hotas av utvisning.
Att vara utlandsadopterade.
Tidigare negativa erfarenheter av vård eller negativa
förväntningar på vård.
Ökad risk vid överföring mellan olika vårdgivare.
Ökad risk vid akuta trauman under behandling för depression.

Skyddsfaktorer
Det finns åtskilliga faktorer som skyddar mot, eller minskar risken för,
suicidförsök och suicid:
 Förmåga att kommunicera kring olika typer av svårigheter.
 Ett gott självförtroende.
 Känsla av gemenskap i familj, kamratgrupp, skola och
kulturell grupp.
 Förmåga att skapa och vidmakthålla personliga relationer till
både medmänniskor och professionella.
 Värderingar av kulturell eller religiös art med tabu inför
suicidhandlingar.
 Upplevelse av mening och sammanhang i den egna
livssituationen.
 Rädsla för kroppslig skada, smärta eller för
långtidskomplikationer till följd av suicidhandling
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Arbetssätt


Kliniskt material för strukturerad suicidbedömning samt
dokumentation



Kliniskt arbetsmaterial vid suicidbedömning

Arbetsmaterial - dokumentation


Strukturerad suicidriskbedömning baserad på Socialstyrelsens
nationella riktlinjer 2010. Beskriv kortfattat aktuellt
sjukdomstillstånd och aktuell behandling (diagnos, farmaka,
samtalskontakt etc). Beskriv det som ökar risken för
suicidhandling (tidigare suicidhandling/försök, när och på
vilka sätt, aktuella och tidigare suicidtankar/planering,
belastning i livssituationen, missbruk etc).
Beskriv det som minskar risken (inga tidigare suicidförsök,
förnekar tidigare/aktuella).
Suicidtankar/handlingsplaner, gott socialt stöd, etablerad
kontakt med psykiatrin, fungerande medicinsk behandling etc
Beskriv och avsluta med klinisk bedömning (ex låg,
svårbedömd och/eller hög suicidrisk eller en beskrivning av
risken) och vilka åtgärder som vidtas (ex kontakt med
anhörig/snar återkoppling/besök/inläggning/extra
tillsyn/övervak etc) samt hur du uppfattar risken efter dessa
åtgärder (ex med dessa åtgärder bedöms risken låg)



Dokumentera statistiska risker
Titta på kön, ålder, civilstånd, boende, arbete, psykopatologi,
suicidförsök och somatiska sjukdomar. Använd
skattningsskalan ”BAS” Socialstyrelsens bedömning av
suicidrisk, se länk Bedömning av suicidrisk för att belysa de
statistiska riskfaktorerna.



Kartlägg den suicidala processen med hjälp av suicidstegen
Beskriv och dokumentera både tidigare suicidalitet och aktuell
suicidalitet under särskilda rubriker t.ex. psykstatus resp. risk i
journalen. Beskriv och analysera suicidtankar, -planer och försök. Suicidtankarnas uppkomst första gången: när, var hur?
Första suicidförsöket ? Senaste suicidförsöket ? Antal
suicidförsök ? Andra episoder av suicidalitet? Faktorer som
påverkar suicidalitet: minskar/ökar? Vilka metoder har
använts? Hur stor var sannolikheten att överleva respektive
sannolikheten att någon ingrep. Bedöm bakgrundsfaktorer:
problem/resurser/relationer? Lägg tonvikten på kärnproblemet
och eventuella nyckelpersoner. Den växlande suicidrisken på
grund av samband med tid, plats och situation bör också
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bedömas. ”Scale for suicide ideation” (SSI) passar att använda
i möten med en människa som ännu inte gjort ett suicidförsök.
Scale for suicide ideation (SSI)
För att värdera ett aktuellt suicidförsök kan man använda
Becks ”Suicidal intention scale” (SIS).
Suicidal intention scale (SIS)


Efterforska suicidmeddelanden genom samtal med närstående
I efterhand har man funnit att cirka 80% av dem som tagit sitt
liv har meddelat sina avsikter. Hur omgivningen då reagerat
kan påverka det slutgiltiga beslutet. Suicidal kommunikation
kan vara: Direkt verbal: ”Går du ifrån mig tar jag mitt liv”, att
skriva avskedsbrev. Indirekt verbal: ”Jag kan inte leva på det
här sättet”. ”Vi ses nog inte mer”. ”Jag ser ingen mening med
livet”. Direkt icke-verbal: Samlar tabletter från olika läkare,
skaffar ett rep, lägger en dammsugarslang i bilen. Indirekt
icke-verbal: Betalar skulder, ordnar upp hemma, upprättar
testamente, ger bort saker oväntat.
Tal om död och hopplöshet kan vara en förvarning om
suicidplaner. Det är viktigt att ta signaler på allvar, fånga upp
dem, bedöma faran och skydda patienten mot sin
självdestruktivitet.



Bedöm aktuell suicidrisk
Suicidrisken indelas i hög, svårbedömd och låg eller ingen
risk. Som stöd i bedömningen finns Socialstyrelsens dokument
”Bedömning av suicidrisk”, se länk Bedömning av suicidrisk
Hög eller svårbedömd risk medför att särskild vaksamhet
behövs och att ställningstagande till vård enl. LPT (Lagen om
psykiatrisk tvångsvård) bör göras. Suicidriskbedömningar
måste göras kontinuerligt eftersom risken varierar över tid. Vid
svårare bedömningar ska läkare och van personal göra denna
tillsammans. Dokumentera bedömningen i journalen.



Vårdnivå
Hög och svårbedömd risk är indikation för inläggning på
psykiatrisk klinik. En patient som efter ett suicidförsök vägrar
psykiatrisk vård ska vårdintygsbedömas. Tänk på att patienten
inte skall lämnas ensam då patienten överförs till psykiatrisk
vård! Ställningstagande till tillsynsgrad skall ske efter lokala
rutiner på respektive klinik.
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Behandling
I detta avsnitt beskrivs generell vård och behandling för att motverka
suicid.
Målsättning






I första hand rädda liv.
Bistå patienten i att utveckla och använda ett mer konstruktivt
sätt att påverka sitt tillstånd och sin situation, särskilt att
bemästra och uthärda svårigheter.
Inrikta behandlingen på att förhindra framtida suicidförsök.
Behandla effektivt för att återvinna full hälsa.
Skapa samarbete med närstående. Aktivera de nätverk som
finns runt patienten.

Viktiga faktorer i bemötandet av den suicidnära patienten
Samtalet är viktigt i det relationsskapande arbetet med patienten.
Merparten av suicidnära patienter har svårt att känna förtroende för
andra människor och många är mycket lättkränkta. Många suicidnära
patienter har svårigheter att förstå, hantera och reglera sina negativa
känslor, och mycket som omgivningen kan uppfatta som manipulativt
beteende är ett försök att undvika känslomässig smärta som kan
upplevas outhärdlig. Förmågan hos personalen att härbärgera är
mycket viktig; att orka lyssna och att stå för ett "vikarierande hopp".
Pålitlighet och kontinuitet i kontakten är grundläggande. Andra
viktiga förhållningssätt är att vara empatisk, ärlig och personlig men
inte privat.
Akut krisomhändertagande efter suicidförsök






Den första och viktigaste uppgiften är att rädda liv.
Det är angeläget att skapa en förtroendefull kontakt.
Var inte dömande. Var beredd att lyssna och finnas till hands
eftersom dessa patienter ofta kan uppleva känslor av
mindervärdighet och skam och dessutom kan vara lättkränkta.
Fokusera på det aktuella suicidförsöket. Försök att i detalj
klargöra vad som skett både före och i samband med det. Detta
hjälper patienten att få kännedom om sina egna
sårbarhetsfaktorer och vad han/hon har svårt att hantera.

Planjournal
I planjournalen för suicidnära patienter som används inom psykiatrin
bör man särskilt beakta
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Åtgärder som skall vidtagas vid ökad suicidrisk, om patienten
avviker eller inte kommer till avtalat möte.
Vilken roll de närstående ska ha och hur samarbetet sker.
Utvärdering och uppföljning.

Dokumentet Behandlingsöverenskommelse kan användas i samråd
med patienten.
Behandlingsöverenskommelse
Omvårdnad
Målet med omvårdnadsåtgärder för den suicidnära patienten är att
skapa en bärande relation och att svara för patientens trygghet och
säkerhet.
Medicinsk behandling
Den farmakologiska behandlingen som riktas mot grundsjukdomen av
suicidnära patienter måste individualiseras och drivas konsekvent och
målmedvetet.
När antidepressiva läkemedel används i behandlingen rekommenderas
täta kontakter och att små förpackningar av läkemedel skrivs ut.
Särskild försiktighet gäller vid förskrivning åt gruppen unga vuxna.
Överdos av läkemedel är den vanligaste metoden vid suicidförsök och
suicid. Vid behandling med antidepressiva läkemedel kvarstår risken
för suicidförsök. Detta motiverar tät uppföljning när behandling
inleds.
Hos alla patienter bör man vara försiktig med bensodiazepiner som
kan minska impulskontrollen vilket kan öka risken för suicid.
Litium eller antiepileptika är indicerat när det förekommer suicidala
handlingar i samband med en recidiverande depression eller ett
bipolärt syndrom. Litiumbehandling har visat sig minska suicidrisken
men om behandlingen avslutas abrupt kan risken för återfall i
grundsjukdomen öka.
Klozapin kan minska suicidalt beteende hos personer med
schizofreni.
Psykoterapi och stödsamtal
Psykoterapi, som kan beskrivas som en strukturerad form av
samtalsbehandling, spelar en viktig roll vid behandling av personer
med suicidala tankar vid personlighetsstörningar och depressioner.
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Mest effektforskning finns för kognitiv beteendeterapi, kognitiv
psykoterapi och interpersonell terapi, som alla visat på god effekt vid
bl.a. depression. Allmänt anses olika terapimodeller ha ungefär
samma effekt, vilket troligen förklaras med att de trots sina olikheter
har flera gemensamma faktorer.
Med stödsamtal avses en form av mindre strukturerade samtal, där
behandlaren kan sägas vara mer stödjande, rådgivande, tröstande och
styrande än i psykoterapi. Kontakten är flexibel avseende tid, plats och
deltagare. Många olika personalgrupper kan erbjuda stödsamtal.
För mer information om olika former av psykoterapi, se bilaga nedan
under rubrik ”Olika former av psykoterapi”.
ECT
Vid djupa melankolier, när den svårt deprimerade vägrar att äta och
dricka eller vid påtaglig risk för suicidhandling kan ECT vara direkt
livräddande. Vid terapiresistenta depressioner och psykotiska
depressioner används ofta ECT, som är en bra behandling även för
äldre.

Legala aspekter/vapen
Om patienten bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen skall den
läkare som är ansvarig för vården (öppen resp. sluten vård) anmäla
förhållandet till polismyndigheten utan närmare prövning av om
patienten innehar skjutvapen eller inte.
Anmälan kan underlåtas endast i uppenbara fall. Patientens
sjukdomshistoria eller läkarens personliga kännedom om patienten
kan t.ex. vara sådana omständigheter som innebär att det står klart för
läkaren att en anmälan inte behöver göras.
Skyldigheten att anmäla regleras i (SOSFS 2008:21) Läkares
skyldighet att göra anmälan enligt 6 kap 6§ vapenlagen, se blankett
SoSB 42401 ”Vapen – anmälan”: Länk till Juris Online Psykiatri

Uppföljning
Uppföljning av patienter som gjort suicidförsök eller haft allvarliga
planer på suicid är en väsentlig del av behandlingen. Att patienter gör
ett andra försök eller fullföljer sina tidigare planer är särskilt vanligt
under det första efterföljande året.

Huvudprocess

Suicidprevention
Dokumenttyp

Vårdrutin

Vaksamhet är särskilt väsentlig under denna tid.
Ansvarig

Processledare

Sida

Birgitta Perman

Eva-Lena Lundberg

14 av 21

Dokument-Id

Godkänt datum

Version

VARD-5-2364

2015-12-07

3.0













Man kan ha överenskommelser med patienten att han/hon ska
höra av sig vid återkommande suicidtankar vid sidan av de
planerade återbesöken.
Patientens närstående bör finnas med i planeringen av
uppföljningen.
Kontinuiteten i uppföljningen bör bibehållas under denna tid.
Vid försämring är en hög tillgänglighet till vård viktig för
patienten och dennes närstående.
Psykiatrin ska ha en hög tillgänglighet för remisser om andra
vårdgivare än psykiatrin utför uppföljningen.
Patienter som sökt för suicidtankar eller som inte läggs in i
samband med suicidförsök ska erbjudas ett snabbt återbesök
med angivande av tid.
Underlätta för patienten att ta förnyad kontakt om suicidtankar
återkommer efter uppföljningstiden.
Fortsätt samarbetet med närstående.
I slutet av en behandlingskontakt kan man med fördel avtala
att ringa upp patienten efter ett halvt eller ett år.

Trots planerad uppföljning förekommer det ofta att patienten själv
avbryter kontakten. Patienter som avbrutit uppföljningskontakten bör
tillfrågas om sina suicidtankar under den närmaste tiden när de av
andra skäl söker sjukvård.

Suicid och äldre
Åldrandet är ofta förenat med förlust av både hälsa, status, tidigare
roller, relationer och av kontroll över den egna situationen.
Närståendes död med den sorg, saknad och ensamhet som följer kan
starta suicidprocessen. Kroppsliga sjukdomar är vanligare som
bakgrundsfaktor hos äldre, eller att man tror sig lida av en allvarlig
sjukdom som t.ex. cancer.
Äldre personer väljer oftare våldsammare suicidmetoder än yngre,
metoder som har större chans att ”lyckas”, men äldre gör färre
suicidförsök än yngre. Ett suicidförsök är i dessa åldersgrupper ett än
starkare observandum för stor suicidrisk. Bland äldre kan även s.k.
passiva suicid förekomma, då personen slutar äta och dricka. Detta är
något som inte räknas in i suicidstatistiken.
Ibland kan det vara svårt att känna igen depression hos äldre.
Symptomen kan vara diffusa och ospecifika, ”maskerad depression”.
Det kan också vara fråga om ångest och oro och inte nedstämdhet.
Äldre med depression rapporterar suicidtankar mer sällan än yngre,
trots att suicid är vanligare hos äldre.
Suicid bland äldre är sällan en impulshandling. Döds- och suicidtankar
har oftast pågått i månader och år. Det kan vara svårt att acceptera att
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ålderdomen också för med sig ändrade roller. En depression, ibland
kombinerad med missbruk, kan utvecklas. Negativt tänkande kan
skapa en ond cirkel och vid ytterligare påfrestning kan döden te sig
som enda utväg. Det som ytligt sett förefaller vara en bagatell kan
vara ”droppen” som utlöser suicidförsöket.
Det finns människor som levt ett långt liv innan de har suicidtankar,
men i andra fall kan den suicidala processen ha börjat långt tidigare.
Det kan då vara fråga om människor som haft återkommande
depressioner eller perioder av missbruk och som gjort suicidförsök
och är sköra och sårbara speciellt vid stress.
Förebyggande insatser och behandling riktade mot äldre skiljer sig
inte från de åtgärder som beskrivs ovan.

Närstående
Familjen
De närstående bör så snart som möjligt få tillfälle att medverka i
vården av en suicidnära patient. Detta ger värdefull information för
den fortsatta handläggningen. De närstående har alltid behov av
information och kunskap, precis som patienten. Sårbarheten, graden
av emotionell påverkan och bearbetningstakten kan variera inom
familjen. Detta kan skapa obalans i relationerna och i
kommunikationen mellan såväl syskon som mellan barn och föräldrar
och mellan makar. Att prata om och gemensamt hantera suicidaliteten
kan vara mycket svårt. Hela familjen kan ha ett behov av uppföljning
som dock kan ske i olika konstellationer och med olika fokus
beroende på individuella behov. När någon tagit sitt liv är det vanligt
med skuld och skam i familjen över det inträffade. Hos syskon kan
reaktionen komma långt senare och då kan behovet av hjälp vara akut.
Om inte familjen vid ett suicid önskar något stöd bör man från
sjukvårdens sida höra av sig längre fram t.ex. efter en månad.
Bemötande av barn
Se till att närstående vuxna runt barnen mår så bra som möjligt och
har tillräckligt med stöd för att kunna vara emotionellt tillgängliga och
omsorgstagande. Bidra till att de vuxna får hjälp att förstå och möta
barnets eller ungdomens krisreaktioner och bakomliggande behov.
Hjälp till att normalisera naturliga reaktioner som exempelvis ångest
och nedstämdhet, isolationstendenser, koncentrationssvårigheter,
bristande uthållighet och motivation, längtan och saknad, skuldkänslor
och självanklagelser, ilska och självdestruktivitet, regression och
omoget beteende och undvikande av aktiviteter och situationer som
påminner om händelsen eller den man sörjer. Barnets/ungdomens
behov av att bearbeta måste understödjas av närstående. Tala därför
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om det som har hänt och ge egna kunskaper och reflektioner till barnet
som kan klara ut missförstånd. Man ska använda tydligt språk som
barnet kan förstå. Jordnära prat om betydelsen i vardagen för barnet
och familjen av det inträffade är trygghetsskapande. Det mindre
barnets berättande om sina upplevelser och tankar genom lek och
teckningar bör uppmuntras.
När mer hjälp behövs
Det är viktigt att behålla normala rutiner med dagis, skola,
fritidsaktiviteter, att äta alla måltider oavsett aptit, att lägga sig och
stiga upp i normal tid. Visar barnet tecken på ett oroande beteende kan
hjälp sökas vid till exempel BVC, elevhälsovården eller BUP.

Vårdnivå – remittering
SOS-Alarm
Många förtvivlade människor eller deras närstående ringer idag 112
till SOS-Alarm och berättar om suicidplaner. SOS-Alarm fungerar på
länsnivå, polis, ambulans och räddningstjänst larmas samtidigt
beroende på vilket suicidhot som anmäls. Även sjukvårdspersonal
som får kännedom om en förestående suicidhandling utanför
vårdinrättningen skall larma på SOS 112.
Primärvård
*Fånga upp patienter med suicidalitet.
*Remittera vidare vid hög eller svårbedömd suicidrisk.
*Behandla och följa upp patienter med låg suicidrisk.
*Vara observant på recidiv.
Riskbedömningen inom primärvård måste vara omfattande och
systematisk. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ska använda sig av
screeningfrågor för att fånga patienter med depression och ha god
kännedom om suicidstegen. Vid läkarbesök krävs att tillräckligt med
tid avsätts för bedömning och att läkaren ställer frågor om
suicidtankar och suicidförsök. Bedömningen ska innehålla statistiska
riskfaktorer, medveten suicidbenägenhet och suicidmeddelanden, men
även förekomst av bakgrundsfaktorer såsom kroppslig eller psykisk
sjukdom, missbruk samt aktuell livssituation, problem, resurser och
relationer. För de patienter som har en stabil allmänläkarkontakt kan
uppföljningen lämpligen ske inom primärvården när suicidrisken
bedöms som låg.
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Somatisk akutsjukvård
*Tar hand om patienter med skador och intoxikationer efter
suicidförsök.
*Vårdintygsbedömning om patienten vägrar psykiatrisk vård efter
suicidförsök.
Psykiatri
*Handlägger patienter när suicidrisken är hög eller svårbedömd.
*Bör bedöma samtliga patienter inom somatisk vård som har gjort ett
aktuellt suicidförsök.
*Svarar för kvalificerad psykiatrisk/psykoterapeutisk behandling.
*Ansvarar för att uppföljning erbjuds minst 1 år efter suicidförsök.
*Psykiatrin kan kontaktas vid suicidförsök och risk för suicidförsök.
Inläggning på psykiatrisk klinik
Med tanke på den höga suicidrisken bör den som gjort ett suicidförsök
erbjudas inläggning för psykiatrisk utredning och
behandlingsplanering. Fördelarna är att kvaliteten i bedömningen kan
höjas och att den fortsatta kontakten kan etableras. I vissa fall kan
LPT behöva användas.

Fullbordat suicid
Medverkan/anhörigkontakter i samband med suicid utanför
verksamheten
Polisen är den instans som ansvarar för samordning av insatser efter
suicid. De kallar distriktsläkare/distriktsläkarjour som ansvarar för att
konstatera dödsfall som inträffar utanför sjukhus. Vid tecken som ger
misstanke om brott eller självförvållad skada som kan ha lett till
döden för anstaltas om rättsmedicinsk obduktion. Tillsammans med
polisen är det viktigt att upprätta rutiner för överbringandet av
dödsbudet och krisomhändertagandet av anhöriga efter suicid.
Vid fullbordat suicid av inskriven patient, se handlingsprogram
publicerat på Insidan vuxenpsykiatrin.
Omhändertagande av vittnen
En, ofta bortglömd grupp, är de personer som blir vittnen till suicid
endast genom att de råkar befinna sig på platsen just då. Inte sällan
kan det röra sig om barn och ungdom. Att identifiera och erbjuda
dessa personer stöd är en uppgift som måste uppmärksammas mer.
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Avlastande samtal
Suicid hör liksom våld och stora katastrofer till de områden som berör
människor djupt. För att motverka nedslitning och ge fortsatt god vård
är det därför värdefullt med personalstöd genom bland annat
avlastande samtal, där berörd personal kan ge uttryck för sina
reaktioner. Rätten för vårdpersonal att erhålla avlastande samtal är
reglerad i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1999:7,
Första hjälpen och krisstöd.
Avvikelsehantering
SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården innehåller föreskrifter om att sjukvården skall
ha rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa
händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker,
utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra
erfarenheterna genom att upprätta rutiner för avvikelsehantering. I
Landstinget i Norrbottens län sker detta i Synergi som är ett IT-baserat
avvikelsehanteringssystem. Vid en negativ händelse eller ett tillbud
skall en bedömning snarast göras om det inträffade också skall
anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
Anmälan och rapportering av suicid är reglerad i
Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, SOSFS 2005:28 (M), som
föreskriver att anmälan om suicid skall göras om patienten haft
kontakt med vården under de senaste 4 veckorna, liksom handling
som av behandlingsansvarig yrkesutövare bedömts som försök till
suicid och som föranletts av brister i undersökning, vård eller
behandling.
Anmälningsskyldigheten innebär att alla suicid som inträffat i
anslutning till vården ska följas av en genomgripande dokumenterad
intern utredning där vårdgivaren identifierar områden där
förbättringsåtgärder kan sättas in, en s k händelseanalys.
Händelseanalysen är en metod där analysen ger förståelse för hur och
varför händelsen inträffade samt ger information om vilka åtgärder
som bör vidtagas för att förhindra att liknande händelser upprepas.
Händelseanalysen bibringas Lex Maria anmälan till Socialstyrelsen.
Rutiner för händelseanalys skall finnas på samtliga enheter.
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Skattningsskalor
Statistiska riskfaktorer: Sad person scale
Skattningsskalan ”Sad persons scale” är en enkel skala för att belysa
de statistiska riskfaktorerna. Maxpoäng är 10. Många positiva svar
indikerar högre risk. Få positiva svar innebär däremot inte låg risk. I
värderingen av t ex en ung kvinna kan risken vara hög även utan att
denna skala givit utslag.
Sad person scale
Bedömning av suicidrisk: Scale for suicide ideation (SSI)

”Scale for suicide ideation” (SSI) passar att använda i möten med en
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människa som ännu inte gjort ett suicidförsök. Den innehåller 21
punkter indelade i fem avsnitt: patientens attityd till att leva eller dö,
karaktären av självmordstankarna, karaktären av tänkt försök samt
bakgrundsfaktorer. Maxpoäng är 38. Högre totalvärden innebär högre
risk, men skalan är knappast tillräckligt validerad för att man ska
kunna ange gränser för olika grader av intention.
Scale for suicide ideation (SSI)
Bedömningar av suicidrisk efter suicidförsök: Suicidal intention
scale (SIS)
För att värdera det aktuella suicidförsöket rekommenderas Becks
”Suicidal intention scale” (SIS) som är tänkt att användas för att
värdera allvaret i ett suicidförsök. Den är uppdelad i två
underavdelningar: objektiva omständigheter samt egen beskrivning.
Sammanlagt ingår 15 punkter, vilket inte är fler än att detta instrument
är användbart i den kliniska intervjun. Maxpoäng är 30. Högre värden
vid skattning enligt SIS innebär allvarligare risk, även om man bör
vara försiktig med att ange särskilt värde för hög eller låg risk.
Suicidal intention scale (SIS)

Olika former av psykoterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar på patientens psykiatriska
problem som suicidala föreställningar och självskadande beteenden.
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av KBT som visat sig
vara effektiv för att förebygga upprepade suicidförsök, speciellt hos
kvinnor med personlighetsstörning. I kognitiv psykoterapi (KPT) är
det framför allt patientens tänkande som är i fokus. Både KBT och
KPT är mycket väldokumenterat effektiva behandlingsformer vid
många tillstånd, bland annat depression.
Interpersonell psykoterapi (IPT) kan betraktas som en form av
psykodynamisk korttidsterapi, där bearbetning av relationsproblem är
centrala. Särskilt vid depression har IPT visat sig vara en mycket
effektiv behandlingsform. Terapiformen är inte vanlig i Sverige, men
bör med kompletterande utbildning utan svårighet kunna användas av
psykodynamiskt utbildade terapeuter.
Psykodynamisk psykoterapi har ofta en mer global inriktning, där hela
livssituationen med både barndom, nutid och framtid tas med.
Omfattande erfarenhet och en del studier visar att denna terapiform
också kan vara effektiv vid till exempel depression. Aktuell forskning
har visat att psykodynamiska (psykoanalytiska) terapiformer har god
effekt vid olika former av personlighetsstörningar, som kan vara
förenade med förhöjd suicidrisk.
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