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Suicidpreventionen kan bli
evidensbaserad och effektiv
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HUVUDBUDSKAP
b Nu finns väl underbyggda riktlinjer
för hur kliniker ska bemöta suicidnära
patienter.
b Riktlinjerna är utarbetade av Aeschigruppen och baserade på suicidalitetens
psykologi och i harmoni med patientcentrerad vård.
b Att se suicidalitet som ett patientsäkerhetsproblem innebär också att förstå det
som en form av olyckshändelse.
b Suicidalitetens tabuställning är på väg att
brytas, likaså restriktioner för suicidforskning.

Inifrån: patienter och närstående

Sedan år 2000 samarbetar en grupp internationellt välrenommerade suicidforskare och kliniker, varav hälften psykiatrer, i
den s k Aeschigruppen [6]. Deras utgångspunkt är den allvarliga frågan om varför
bemötandet av suicidala patienter är så
djupt otillfredsställande i hela västvärlden [7].
Gruppen har dragit den dystra slutsatsen att det nuvarande bemötandet är utformat mer för att tillfredsställa klinikerns behov än patientens. Suicidala patienter har sänkt problemlösningsförmåga, men bara när de är suicidala [8].
Vanligen arbetar de intensivt för att hålla

påträngande suicidtankar under kontroll,
lösa bakomliggande problem och göra det
möjligt att leva vidare.
Baserat på talrika vetenskapliga referenser förordar gruppen att den medicins
ka expert–patientmodellen för diagnostik
ersätts av ett mer jämlikt bemötande, där
fokus är patientens aktuella problematik
(Fakta 1). Behandlaren bör betrakta patienten som expert på sin egen situation
och lyssna lyhört till hens berättelse [9].
Ett sådant inifrånperspektiv leder ofta till
upptäckten av tunga individuella riskfaktorer såsom tidigare trauman och aktuella
förluster.
Uppgiften för behandlaren är att tillsammans med patienten nå en gemensam
förståelse av hens suicidalitet. Klinikern
ska skapa en terapeutisk relation genom

»… att efterfråga suicidala
personers och efterlevandes
egna erfarenheter, låta dem
tala för sig själva.«

att möta dessa psykiskt plågade patienter
på ett icke-värderande och stödjande sätt.
Gruppen rekommenderar följande ordning: patientens berättelse först, diagno
stik av eventuell psykisk störning sedan.
Detta kan vara svårt i en traditionell vårdmiljö där åtgärdsförslag och övertagande
av ansvar för patientens situation prioriteras och lyssnandet ofta inte betraktas
som en professionell åtgärd.
Under de senaste åren har dock värdet
av att möta patienter på detta sätt blivit
tydligt inom personcentrerad vård [10,
11]. Vinsterna är stora om patientens upplevelser och önskemål tidigt involveras
i vårdplaneringen. Liknande erfarenhe
ter finns inom självskadevården [12] och
suicidpreventionsforskningen [13, 14]. Ut1
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FAKTA 1. Aeschigruppens riktlinjer
Mötet med den
suicidala patienten. Riktlinjer för
kliniker [6]
bb Klinikerns
uppgift är att
tillsammans med
patienten nå en
gemensam förståelse av hens
suicidalitet.

attityd ska vara
icke-värderande
och stödjande.
bb Intervjun ska
börja med
patientens egen
berättelse. Målet
ska vara att engagera patienten
i en terapeutisk
relation.

Tabu måste ersättas med effektiv prevention

formningen av sjukhusmiljö, vårdsystem
och bemötande har stor betydelse för att
förebygga självmord och självmordsförsök [15].
Att se suicidalitet som ett patientsäkerhetsproblem innebär också att förstå det
som en form av olyckshändelse, där brister i omgivande sociala strukturer har ett
avgörande inflytande [16-18].

Tabuering, att undvika det farliga, är inte
bara av ondo. Länder med en religiöst
grundad fördömelse av suicid har låg suicidfrekvens [21]. Hos oss har tabueringen
lättat, vilket är en förutsättning för rationell suicidprevention. När människor möter självmord nästan dagligen i dokusåpor,
filmer och inte minst på nätet sker en tillvänjning, och den egna suicidala processen kan utvecklas snabbt, ofta under några
dagar. Detta begränsar möjligheterna till
preventivt arbete. Att riva suicidtabut och
inte ersätta det med effektiv suicidprevention är både oetiskt och grymt.
Kliniker har stort ansvar för att lyfta
fram suicidala personers egna erfarenhe
ter. Bemötandet ska syfta till att skapa förståelse av den suicidala processen grundad på patientens egen berättelse. Detta
kräver ett problemperspektiv [22]. Analysen ska leda fram till vad som just då gör
det omöjligt att leva.
Senare ska en noggrann anamnes av
den suicidala processen, skild från den
om psykisk sjukdom, ligga till grund för
identifikation, förstärkning och vidareutveckling av patientens redan befintliga
bemästringsstrategier.

Forskning om erfarenheter

Att hindra att tankarna övergår i handling

bb Klinikern ska
vara medveten om att de
flesta suicidala
patienter lider
av psykisk plåga,
ångest och fullständig brist på
självrespekt.
bb Intervjuarens

bb Vi behöver nya
modeller för att
förstå suicidalitet, vilka kan
ge ramar för
patienten och
klinikerna att nå
delad förståelse
av patientens
suicidalitet.

Bemötandet av suicidala individer påverkas av den tabuering som fortfarande
finns. Detsamma gäller för forskning om
hur de känner och tänker. Erfarenheter
hos efterlevande efter självmord ger nödvändiga ingångar till suicidalitetens psykologi.
Men sådan forskning har länge motarbetats av etiska nämnder och myndigheter. Människor förutsätts inte tåla frågor
om suicidalitet. Detta gäller också de som
drabbats av suicid i familjen, trots att de
själva efterfrågat sådan forskning.
Med avstamp i en svensk artikel [19] har
en ledare i Psychological Medicine identifierat och sammanfattat 13 studier med
skiftande design där efterlevande till personer som tagit sina liv intervjuats. Samtliga intervjuer är publicerade 2001 till
2013. Inte i någon av studierna har forskarna kunnat påvisa någon statistiskt säkerställd ökning av tankar på suicid hos de intervjuade [20]. Sådana studier verkar snarare förbättra den psykiska hälsan inom
denna utsatta grupp och minska risken
för komplikationer till följd av förlusten.
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Oron för etiken i att fråga om erfarenheter av suicidalitet kan nu ersättas av
ett mer avspänt förhållningssätt där man
uppmuntrar och vidareutvecklar denna
forskning. Det avgörande är att frågorna
är väl genomarbetade och att närmandet
sker respektfullt och lyhört.

Läkartidningen
2016

Bedömning och behandling av suicidalitet
måste förskjutas mot tidiga faser i processen. Av alla som tänker på suicid under ett
år är det trots allt bara 1 på 400 som tar sitt
liv [5]. Målet för vårdens insatser ska inte
vara att hindra patienten att tänka på suicid utan att hindra att tankarna övergår i
handling.
Detta är lättare om man inser att det är
fullkomligt normalt att tänka på döden
som en möjlig utväg ur smärtsamma och
svårlösta situationer. Att tänka så har ett
överlevnadsvärde genom att handlingsförlamningen släpper och det blir möjligt att
gå vidare. Även patienter med psykisk sjukdom har normala, ibland extrema påfrestningar i livet. Ett normalperspektiv gör att
deras agerande blir begripligt, respektabelt
och acceptabelt både för dem själva och deras behandlare.

Patienten återupprättas

Patienten återupprättas därmed som
kompetent aktör med ansvar för sitt eget
liv. För att skapa den trygghet hos patient
och behandlare som ett sådant förhåll-

ningssätt kräver är det viktigt att bekräfta
patientens tankar och känslor [23].
Många och tydligare berättelser av och
om suicidala personer och deras närstående tydliggör alltmer vad det handlar om.
Om dessa berättelser sprids i vårt samhälle, kommer suicidprevention rimligen att
bli en självklar del i vår omsorg om varandra. Suicidprevention måste ses som en
politisk fråga, vilket är en förutsättning
för statligt engagemang och rimlig resurstilldelning.
Vi har kommit närmare målet – evidensbaserad effektiv suicidprevention. Det ser
hoppfullt ut, men ännu krävs mycket arbete. s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna
Citera som: Läkartidningen. 2016;113:DW6H
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There are three main points (guidelines,
patient safety and taboo of suicide) in the
article. Guidelines for meeting suicidal
patients presented by the Aeschi group
are now available. These are based on the
psychology of suicidality and are in line
with the issue of client-centeredness in
health care. To view suicidality as a patient
safety issue also means that suicidal acts
can be understood as a form of accident.
The taboo of suicide has decreased, which
has opened new doors for research.
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