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Självmord kan förebyggas ge-
nom åtgärder mot subjektiva
riskfaktorer, t ex ångest och im-
pulsivitet. Men miljön och meto-
den har också betydelse för
självmordets genomförande.
Begränsas förekomst och till-
gänglighet av dessa riskfaktorer
finns det möjligheter att också
begränsa antalet självmord.

Viktiga subjektiva riskfaktorer för
skador är okunnighet, vårdslöshet, ned-
stämdhet, avsikt och impulsivitet. De
tre sistnämnda har betydelse för själv-
morden. Stora ansträngningar har gjorts
för att reducera antalet självmord ge-
nom att angripa dessa betingelser. Få
publikationer finns emellertid där det
framgår att sådana insatser varit fram-
gångsrika. Desto viktigare är det att
nämna ett av de projekt som lyckats:
Gotlandsförsöket att reducera depres-
sioners förekomst och allvarlighet un-
der 1980-talet. Ansatsen var att utbilda
allmänläkare så att diagnostik och be-
handling blev effektivare [1].

Vad gäller synsättet att angripa s k
olycksfall har det skett ett s k paradigm-
skifte. Från att de i huvudsak ansetts
vara betingade av den enskilde drabba-
des mentala otillräckligheter har de ytt-
re delorsakerna till skador hamnat i fo-
kus. Dessa kan angripas, deras effekter
eller skadlighet kan minskas, och man
kan därför leva tryggare  trots sin natur-
liga ofullkomlighet. Säkerhetsbälten,
krockkuddar, rökdetektorer och till och
med vanliga elsäkringar (proppar) är
goda exempel på sådana säkerhetsåt-
gärder. Åtgärder riktade mot de objekti-
va riskfaktorerna och miljöåtgärder har
visat sig vara viktiga kompletteringar
till beteendepåverkan.

Om angrepp på de objektiva risk-

faktorerna har betydelse för profylax av
olycksfall - liksom i fråga om krigsska-
dor – kan man fråga sig om det inte ock-
så vore värt att pröva som metod att re-
ducera risken för självmordsförsök och
självmord [2, 3].

Upplysning och teknologi
Den betydelse som upplysning i

kombination med tillämpning av tekno-
logi haft bör här framhållas. De Haven
skrev ett för området grundläggande ar-
bete 1942 [4]. De Haven, som själv
överlevde en flygplansstörtning, något
som först verkade mirakulöst men efter
analys blev mer begripligt, undersökte
bl a skademekanismer i samband med
hopp eller fall från höga höjder vilka
icke medfört döden genom islag mot
underlaget. De Havens dokumentation
av gränser för den mänskliga kroppens
motståndskraft och betydelsen av
kroppsställningen vid islaget blev
grundläggande för utformningen av
stötdämpande eller energiabsorberande
strukturer. Exempel är bilarnas inre sä-
kerhet genom s k mjukbehandling. De
Havens material bör kommenteras med
att sju av de åtta »originalfallen» gällde
självmordskandidater.

Arbetet har haft stor betydelse för
profylaxen av skador genom olycksfall
men har knappast hittills uppfattats som
möjlig grund för minimering av skador
genom självmordsförsök; ytterligare en
originalitet i denna världsberömda arti-
kel är därmed framhållen.

Naturligtvis är påståendet att man ej
blott bör angripa de »subjektiva» utan
också de »objektiva» riskfaktorerna för
självmord rimligt och konstruktivt, men
det tar emot. Världsbilden domineras
starkt av de subjektiva riskfaktorerna.
Men ett gott initiativ bör inte förta vär-
det av ett annat, speciellt som självtill-

fogade skador ofta har tillkommit im-
pulsivt, ej sällan under alkoholpåver-
kan. Detta förhållande ökar nämligen
sannolikheten för att insatser mot de ytt-
re riskfaktorerna, alltså medel och me-
toder, skulle kunna vara värdefulla [5].
I själva verket är det även här fråga om
det slags paradigmskifte som ovan
nämnts, eller rättare en komplettering
som egentligen borde vara lätt att begri-
pa och samtycka till.

Analogier som tillämpningen av va-
penkontroll i krigiska situationer och i
det civila för att minska mord och dråp
och reduktion av skadliga miljödetaljer
för profylax av olycksfallsskador bör
bidra till att ansatsen ter sig naturlig i
fråga om självmord.

Färre försök med gas
Kolmonoxidens (CO) farlighet är

välkänd, och CO har använts som själv-
mordsmedel sedan länge. När halten
CO minskades i hushållsgasen i Eng-
land avtog självmordens förekomst;
färre begick självmord med gas, och de
valde inte att dö på annat sätt. Begräns-
ning av möjligheter till självmord ge-
nom förgiftning synes över huvud taget
inte kompenseras genom självmord, be-
gångna med andra metoder,  åtminstone
gäller detta i  England och Australien
[2]. 

Så småningom tycks bilavgaser ha
blivit ett ersättningsmedel för hushålls-
gas. Kampen får nu föras vidare för att
reducera farligheten hos dessa. Med ka-
talytisk avgasförbränning kan CO-hal-
ten reduceras och tiden för dödlig för-
giftning härigenom bli längre. I majori-
teten av bilavgasfallen sker förgift-
ningen med hjälp av slangar (från
dammsugare), varför dubbla avgasrör
eller avgasrör med rektangulär eller an-
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Tabell I. Kollisionstyp och personskadornas svårighetsgrad vid självmord och självmordsför-
sök med hjälp av tåg.

Dödlig Icke dödlig
Fotgängare överkörda av tåg skada skada Totalt

Ja 58 4 62

Nej 12 13 25

Totalt 70 17 87



nan icke cirkulär slutdel är säkrare.
Också automatstopp för tomgång efter
en minut, som kan motiveras med kom-
munala förbud mot tomgångskörning,
samt CO-sensor i kupén vore åtgärder
som leder till minskning av CO-risken
[6].

Stängsel vid höga höjder,
dike mellan spåren
Det s k alkolåset, som genom analys

av utandningsluft kan förhindra att en
alkoholpåverkad person startar sin bil,
vore värdefullt också som självmords-
profylax. Motorn måste ju gå, om ock-
så på tomgång [7, 8].

Höga byggnader som Empire State
Building och Katarina-hissen har nu-
mer försetts med stängsel som hindrar
självmordskandidater från att hoppa.

Antalet självmord med hjälp av tåg
kan minskas med diken mellan skenor-
na. I stället för att massakreras hamnar
självmordskandidaten i diket på säker
nivå under tåget efter hopp från per-
rongen.

Stängsel eller väggar på perronger
och dörrar som exakt motsvarar vagns-
dörrarna när tågen stannat för av- och
påstigning försvårar eller till och med
förhindrar självmordskandidater från
att hoppa ner framför dragfordonen.

Energiupptagande och avvärjande
strukturer på lokomotiv eller dragande
vagnars fronter är en annan åtgärd som
kan reducera skaderiskerna vid själv-
mordsförsök. Bakgrunden är följande:
att bli överkörd av ett tåghjul innebär en
betydande dödsrisk; enbart påkörning
är mindre farlig (Tabell I). I fall av över-
körning är järnvägsfordonets hastighet
inte viktig, vilket den dock är vid de
enklare påkörningarna (Figur 1) [9].
Om en bil blir påkörd av ett tåg är
sträckan som bilen släpas med framför
tåget korrelerad till dödsfallsrisken.

Förklaringen är den initiala acceleratio-
nens styrka. Denna är större ju längre
medsläpningen blir, ty bilen är i mot-
svarande grad mer  fixerad vid loket i
kollisionsögonblicket när medsläp-
ningen är längre (Figur 2) [9].

Potentiella självmordsmedel
Läkemedel mot depressioner bör ha

profylaktisk verkan i fråga om själv-
mord. Det är inte så särskilt lätt att visa
att en sådan effekt föreligger, men den
bör ju finnas. Antidepressiva används
även som självmordsmedel; detta är
mer obestridligt. Om dessa läkemedel
fanns som suppositorier eller plåster
skulle farligheten avta drastiskt. Några
fall av självmord med mediciner admi-
nistrerade på dessa alternativa sätt har
mig veterligen ej inträffat. I och med
den ökade konsumtionen av antidepres-
siva, selektivt verkande mot återuppta-
get av serotonin, under 1990-talet har
problemet fått ny aktualitet [10].

Sedativa och hypnotika är också po-
tentiella självmordsmedel. Tillgänglig-
heten kan vara speciellt viktig att upp-
märksamma, ty det finns anledning tro
att en reducerad tillgänglighet leder till
minskad självmordsförekomst inte
blott genom det aktuella medlet utan
också över huvud taget: andra metoder
ratas.  En intressant samvariation före-
låg mellan förskrivning av sedativa och
förekomsten av självmordsförgiftning-
ar, framför allt genom barbiturater, en-
ligt undersökningar på 1970-talet i Au-
stralien. Med reducerad förskrivning
minskade förekomsten av självmord
genom förgiftning utan att självmord av
andra typer samtidigt ökade (Tabell II)
[11].

Analgetika är en grupp mediciner
med påtaglig självmordsrisk. Speciellt
gäller detta dextropropoxifen  om sub-
stansen intas i anslutning till alkohol-
förtäring. Sprit potentierar kraftfullt
den andningsförlamande effekten av
dextropropoxifen. Medlet får betraktas
som mycket farligt. Kanske bör till och
med frågan om dextropropoxifens
lämplighet som standardförpackat läke-
medel prövas. Behövs denna substans i

registrerade läkemedel [opubl data,
1996]? Ska den finnas kvar bör admi-
nistrationsformerna ökas; suppositorier
bör finnas att tillgå.

Ett annat smärtstillande medel som
kan vara toxiskt är paracetamol. Lever-
skador hotar vid överdoser. Dessa ska-
dor kan emellertid motverkas genom
acetylcystein. Båda dessa ämnen kan
administreras i samma tablett. Det har
förekommit, och det bör prövas ånyo [N
Kreitman, Edinburgh, pers medd,
1991].

Vapenlös eller i kyrkan
Innehav av skjutvapen medför ökad

dödsfallsrisk genom skottskador. Be-
gränsning av vapenförekomst är alltså
angelägen.

I USA har den profylaktiska betydel-
sen av strikt lagstiftning gällande va-
peninnehav värderats genom undersök-
ningar. Man har funnit att tillsammans
med kyrkligheten hos de studerade
grupperna har vapenkontrollen domi-
nerande förklaringsvärde när det gäller
förändringar i självmordsförekomsten.
Hälften av variationen mellan olika sta-
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Figur 1. Skadors omfattning i förhållande
till tåghastighet och kollisionstyp samt
andel dödsfall bland på- eller överkörda
uttryckt i procent.
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Figur 2. Sammanstötningar mellan tåg
och bilar. Bilarnas medsläpning och
tåghastigheten anges.

Tabell II. Antalet självmord genom läkemedel, andra självmord samt tablettförskrivning av se-
dativa i Australien under 1960-talet.

Antal
Läkemedels- utskrivna tabletter,

År förgiftningar Andra självmordsfall 108

1961 276 973 2,74
1962 395 1 074 3,82
1963 610 1 108 4,57
1964 601 1 019 5,06
1965 686 999 5,48
1966 655 969 5,64
1967 719 1 059 5,03
1968 548 979 4,80
1969 539 963 4,20



ter kunde förklaras av dessa två förhål-
landen [2].

Sammanfattning
Förebyggandet av självmord domi-

neras av åtgärder mot subjektiva orsa-
ker: avsikt att skada sig, nedstämdhet,
ångest, vanföreställningar, alkoholpå-
verkan och impulsivitet. Alla skador,
även självtillfogade, har också objekti-
va orsaker, dvs beror av miljöer, medel
och metoder.

Tillvägagångssätten tycks delvis
vara givna, särskilt i fråga om förgift-
ningar. Man byter inte mot en radikalt
annorlunda metod om ett visst själv-
mordsmedel görs otillgängligt. Därför
bör strävan att förebygga självmord in-
nefatta  begränsningar av förekomst,
tillgänglighet och attraktivitet hos de
medel, metoder och miljöer som är vik-
tiga för självmordens tillkomst.
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ MEDICINENS SPRÅK
Ett urval från Läkartidningens språkspalt under fyra år. Både stort och
smått, dagsländor och ”eviga” sanningar om sådana finns i språket.
32 sidor.  95 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ REHABILITERING
Gränsen mellan behandling och rehabilitering är inte skarp. Allt kliniskt
arbete syftar till att främja ett normalt liv, vilket belyses i 27 artiklar.
96 sidor. 85 kr.

■ TRAUMATISK STRESS
Riskerna för att människor skall utsättas för traumatisk stress i form av
extrema påfrestningar har ökat i vårt moderna samhälle. 14 artiklar.
40 sidor. 50 kr.
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