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Sedan början av 1990-talet har det
totala antalet självmord i Sverige mins-
kat med omkring 10 procent. Att utröna
orsakerna till denna minskning är av
stor både teoretisk och praktisk betydel-
se för det självmordspreventiva arbetet.
En möjlig förklaring till detta trendbrott
skulle kunna vara introduktionen av den
nya gruppen antidepressiva läkemedel,
de selektiva serotoninåterupptagshäm-

marna, SSRI-preparaten, vilkas försälj-
ningskurva har stigit brant under 1990-
talet.

Inget samband mellan hög
förskrivning och färre självmord
För att få en preliminär uppfattning

om självmordstalens samband med för-
säljningen av antidepressiva preparat
kan man studera den stora olikheten i
förskrivningsmönster avseende psyko-
farmaka i olika delar av landet. Det är en
rimlig hypotes att län med hög förskriv-
ning av antidepressiva preparat skulle
uppvisa ett lägre självmordstal och vice
versa.

Jag har därför, med statistisk hjälp av
sociologen Zoltan Thinsz vid Centrum
för psykosocial forskning och utveck-
ling i Stockholm, jämfört förskrivning-
en av tricyklika respektive SSRI-prepa-
rat med självmordstalen (säkra jämte
osäkra självmord) i samma län. Något
samband finner man emellertid inte,
varken avseende antidepressiva totalt
eller vid granskning av enbart SSRI-
preparat (Figur 1). Län med låg för-
skrivning av antidepressiva har inte
högre självmordstal än län med hög för-
skrivning. Om man granskar varje kön
för sig finner man en – icke signifikant
– trend att förskrivningen av antidepres-
siva hos män samvarierar med själv-
mordstalet. Kvinnor visar paradoxalt
nog en motsatt trend: ju mera antide-
pressiva, desto högre självmordstal!
Sammanslagna tar dock könsskillna-
derna ut varandra.

Naturligtvis svarar inte dessa enkla
korrelationstal på frågan huruvida den
ökade försäljningen av antidepressiva
har haft någon effekt på självmordspro-
fylaxen. För att vara säkrare måste man
göra en jämförelse över tiden för såväl
kvinnor som män. Så mycket kan dock
sägas att beräkningarna inte stöder hy-
potesen att minskningen av antalet
självmord skulle vara orsakad av att de
antidepressiva preparaten kommit till
ökad användning. Man måste också
granska andra viktiga preventiva fakto-
rer, såsom öppenvårdspsykiatrins ut-
byggnad, förändringar i alkoholkon-
sumtionsmönstret, en allmänt intensifi-
erad suicidpreventiv verksamhet etc.
Den ökade arbetslösheten borde när-
mast ha ökat självmordstalen.

Två faktorer av betydelse
Hur kommer det sig att den starka

ökningen av de antidepressiva prepara-
ten inte verkar komma de självmords-
nära så mycket till godo att det märks i
suicidstatistiken på länsnivå? Mycket
talar för att det finns en underförskriv-
ning av antidepressiva vid melankolis-
ka och andra djupare depressioner med
självmordsrisk [1]. Samtidigt tyder kli-
niska erfarenheter på att vi har en över-
förskrivning vid mindre allvarliga de-
pressiva tillstånd.

Bland de många faktorer som kan
tänkas vara av betydelse vill jag lyfta
fram två möjliga orsaker:

Bristande diagnostik. Diagnostiken
av depressiva patienter med hög själv-
mordsrisk är ofta svår. Många själv-
mordsnära försöker av skamkänslor
dölja både sin depression och sin öns-
kan att ta sitt liv. De ger då ett felaktigt
intryck av att ha kontroll över sina liv,
och vi ställer inte diagnosen, med följd
att det självmordsförebyggande arbetet
uteblir.

Läkaren kan också ha omedvetna

SJÄLVMORD
OCH SSRI-PREPARAT
Antidepressiva utan samtal kan göra mer skada än nytta

Minskningen av antalet själv-
mord i Sverige synes inte bero
på den ökade förskrivningen av
nya antidepressiva preparat.
Det visar en undersökning som
gjorts länsvis där förskrivning-
en av tricyklika respektive
SSRI-preparat jämförts med
självmordstalen. Län med låg
förskrivning av antidepressiva
uppvisade inte högre själv-
mordstal än län med hög för-
skrivning. Sannolikt är andra
självmordspreventiva insatser,
främst att läkaren ger sig tid att
verkligen samtala med patien-
ten, av lika stor betydelse som
farmaka. 
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Figur 1. Korrelationen (r) mellan antalet
suicid/100 000 invånare 1994 och
försäljningen av selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i
antal DDD/1 000 invånare i samtliga
svenska län under 1994.
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mekanismer som gör att han blundar för
eller förnekar signaler om självmords-
närhet. Detta samverkar på ett olyckligt
sätt med patientens förnekelsetenden-
ser. Självmordets möjlighet väcker
olust eller ångest inom oss, och vi vill
gärna tro på den patient som inte vidgår
några allvarligare problem. En ständig
tidspress på mottagningarna underlättar
inte arbetet med att penetrera patientens
problematik. Detta gäller än mer för
dem som under sin utbildning (eller i
sitt liv) inte har tränats att aktivt beröra
och samtala om frågor som rör död och
självmord.

Enbart recept är otillräckligt. Kli-
nisk erfarenhet talar för att det empatis-
ka, stegvisa frågandet om självmords-
tankar eller självmordsplaner [2], och
det därpå följande samtalet om vilken
hjälp som skulle kunna vara möjlig, i
sig har en självmordsförebyggande ef-
fekt. Tankarna och impulserna kan for-
muleras, de tas emot av behandlaren
och deras rimlighet kan diskuteras, lik-
som alternativa möjligheter att möta si-
tuationen. Framför allt har patienten
fått en öppnare kontakt med en med-
människa.

Detta minskar troligen risken för im-
pulshandlingar, och den antidepressiva
effekten av medicineringen bör kunna
inväntas tryggare. Om depressionsdia-
gnostiken inte också följs av ett samtal
av detta slag, utan huvudsakligen inne-
bär en receptförskrivning, är risken för
självmord inte reducerad under den tid
det tar för medicinen att verka, dvs en
eller ett par veckor. Kanske har den
tvärtom ökat.

En komplex samverkan
I Psykiatriska föreningens riktlinjer

för självmordsprevention [3] betonas
såväl de antidepressiva medicinernas
som den psykologiska förståelsens sui-
cidförebyggande effekt vid depres-
sionstillstånd. Kanske borde man än
mera ha lyft fram frågan om den kom-
plexa samverkan som krävs mellan psy-
kologiska och medicinska insatser i det
självmordsförebyggande arbetet, en
samverkan som är avgörande för om
den farmakologiska antidepressiva ef-
fekten skall kunna verka fullt ut.

Vid evalueringar av ST-kurser i sui-
cidologi har samtalen om de psykolo-
giska och existentiella frågorna skattats
högt. Detta moment har delvis skett i
smågrupper, som kunnat präglas av
djupt personliga erfarenheter.

Också vid det – om än kortvarigt –
framgångsrika Gotlandsprogrammet
[4, 5] förefaller undervisningen ha be-
rört psykologiska och suicidologiska
aspekter som förstärkt läkarnas menta-
la beredskap att kunna lyssna till själv-
mordsbudskapet.
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SMITTNYTT

Dödsfall i mässling
Smittskyddsinstitutets tyska mot-

svarighet, Robert Koch Institut, rappor-
terade vecka 12 om en händelse förra
sommaren, som berör Sverige.

I mitten av juli åkte en grupp om 29
tyska tonåringar till Sverige. Redan vid
avresan mådde en av dem dåligt, och ef-
ter två dagar här utvecklade hon ett ex-
antem. Vid det lokala sjukhuset ställdes
diagnosen »livsmedelsallergi», men ef-
ter ytterligare två dagar var hon så sjuk
att hennes föräldrar ordnade hemtrans-
port med flyg. Hemma i Tyskland miss-
tänkte en hudläkare mässling, och 
säkrade diagnosen serologiskt.

En vecka senare insjuknade ytterli-
gare tre av ungdomarna. Vid sjukhuset
misstänktes scharlakansfeber, och de
fick penicillin. Den 4 augusti åkte grup-
pen hem med buss. En av de tre, en 15-
årig flicka, blev snabbt sämre på färjan
mellan Rødby och Puttgarden och avled
vid framkomsten. Obduktion visade en-
cefalit, och med tre olika metoder påvi-
sades IgM-antikroppar mot mässling.

Ingen av de fyra var vaccinerad. Det
inträffade understryker tre saker: dels
att mässling inte är någon ofarlig sjuk-
dom, dels att i en situation när vaccina-
tionstäckningen är ofullständig (som i
Tyskland) förskjuts genomsnittsåldern
för fallen uppåt, vilket ofta leder till mer
allvarlig sjukdom, dels att vi i Sverige
nu blivit så ovana vid mässling att vi lätt
missar denna diagnos. Majoriteten av
verksamma svenska läkare har aldrig
sett ett fall.

CJD och
blodtransfusion
Vid ett WHO-möte i Genève i slutet

av mars diskuterades risken att Creutz-
feldt–Jakobs sjukdom (CJD) kan över-
föras via blodtransfusion. Stor vikt la-
des vid ett laboratoriefynd från USA,
nämligen att blod från en CJD-patient
kan framkalla spongiform encefalopati
hos mus om det injiceras intracerebralt.

WHO rekommenderar att följande
grupper inte blir blodgivare: de som fått
tillväxthormon i början av 1980-talet,
de som fått en dura mater-transplanta-
tion och de som haft CJD i familjen.

Beslutet kan diskuteras. Flera pågå-
ende stora epidemiologiska studier,
framför allt i USA, har inte visat någon
ökad risk för CJD hos transfusionsmot-
tagare.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet


