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Klinik och vetenskap

❙ ❙ I en nyligen publicerad artikel i JAMA beskriver författar-
na, med utgångspunkt i en gripande fallbeskrivning, riskfak-
torer för självmord samt behandlingsmöjligheter som står till
buds för att förebygga suicidala beteenden bland unga män-
niskor [1].

Författarna understryker vikten av en noggrann suicidrisk-
bedömning med omsorgsfull diagnostik av psykiska sjukdo-
mar. Depression, manodepressiv sjukdom, schizofreni och
missbruk förblir ofta odiagnostiserade och behandlas följakt-
ligen inte hos dem som tagit sina liv. Även ärftlighet för sui-
cidalitet och psykisk sjukdom bör kartläggas. Tidigare själv-
mordsförsök uppmärksammas som en speciell riskfaktor lik-
som förekomst av negativa och traumatiserande livshändelser
både under uppväxttiden och i den aktuella livssituationen. 

Mot bakgrund av multipla riskfaktorer är konflikter med
föräldrar, vänner i skolan eller med rättsväsendet många
gånger endast den sista droppen som utlöser ett självmords-
försök eller självmord. Dramatiska förändringar i personlig-
hetsdrag är viktiga att uppmärksamma liksom förändringar i
det psykiska tillståndet. Suicidala handlingar uppstår i avsak-
nad av skyddande faktorer i en situation där en sårbar ung
människa inte längre klarar av att hantera en svår livssitua-
tion. Självmordsbenägna ungdomar saknar ofta förmåga att
be om och ta emot hjälp samtidigt som deras omgivning ofta
är oförberedd att uppfatta och känna igen den suicidala kom-
munikationen. 

Få studier kring ungdomar
Trots intensiv forskning har man inte lyckats hitta kliniskt an-
vändbara biologiska markörer för suicidalitet. Eftersom det
för närvarande finns få studier om ungdomar som visar att
självmord och självmordsförsök kan förebyggas med adekvat
behandling, anser författarna att man skall kunna stödja sig på
resultat erhållna i studier om vuxna i väntan på resultat från
kontrollerade randomiserade studier om ungdomar. Därför
rekommenderar författarna att ungdomars depressioner be-
handlas med nya antidepressiva läkemedel och att bipolära
sjukdomar behandlas med litium och andra stämningsregle-
rande medel.

Däremot rekommenderar inte författarna att unga själv-
mordsbenägna patienter skall behandlas med psykoterapi.
Det är något som kan vara svårt att förstå. Författarna anger
som skäl att det saknas studier inom detta område samt att det
inte går att överföra resultaten av kognitiva psykoterapier hos

vuxna till unga personer. De lovande resultaten av dialektisk
beteendeterapi för att förebygga upprepning av självmords-
försök hos kvinnliga borderlinepatienter nämns inte [2]. 

Författarna synes inte inse vikten av att samtalsterapi kan
öka behandlingsföljsamheten med psykofarmaka och därmed
öka chanserna att förebygga självmordsförsök och självmord.
Detta trots att det i artikeln redovisas att nästan 50 procent av
självmordsbenägna ungdomar avslutar behandlingen efter
endast två besök och 16 procent aldrig kommer till behand-
lingen trots en rekommendation och hänvisning [3]. 

Både amerikanska och svenska undersökningar visar att
självmordsbenägna ungdomar har svårigheter att dela sina
tankar med föräldrar och andra vuxna i sin omgivning. Psy-
koterapi kan dels förbättra kommunikationsförmågan, dels
hjälpa till att hitta nya, förhoppningsvis konstruktiva, anpass-
ningsstrategier.

För många väljer självmord som enda utväg
Vad beträffar befolkningsinriktad självmordsprevention i
skolorna hänvisar författarna till kortvariga och dåligt ge-
nomtänkta informationsinsatser som har genomförts i en del
amerikanska skolor. Kampanjer genomfördes utan beredskap
att omedelbart meddela behandling och aktiv uppföljning av
de ungdomar som identifierades att vara i behov av vård. De
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program som senare har utvecklats och dokumenterats och
som visar att både självmordsförsök och självmord kan före-
byggas med genomtänkta interventioner i skolorna [4, 5]
tycks ha gått författarna förbi. 

Såväl i USA som i de flesta europeiska länder är självmord
en av de tre ledande dödsorsakerna i åldersgruppen 15–24 år.
I Sverige är självmorden i denna åldersgrupp den främsta
dödsorsaken när det gäller pojkar och den näst främsta döds-
orsaken, efter död i tumörer, när det gäller flickor. 

Omkring 50 unga pojkar och flickor dör varje år i Sverige
till följd av självmord. 3–4 procent av pojkarna och omkring
7–8 procent av flickorna i 15–17-årsåldern har enligt olika en-
kätundersökningar i Uppsala, Stockholm och Göteborg an-
gett att de försökt ta sitt liv. Även om siffrorna halveras vid
noggranna psykologiska och psykiatriska intervjuer, efter-
som en expert gör en strängare bedömning och skiljer mellan
det som är självupplevt och det som är en faktisk handling, är
dessa siffror mycket oroande. Att så många ungdomar ser
självmordet som en utväg ur en enligt deras upplevelse out-
härdlig livssituation kan inte bara förbises.

Individuell behandling
I Sverige färdigställer Barn- och ungdomspsykiatriska för-
eningen tillsammans med Nationellt centrum för suicidforsk-
ning och prevention av psykisk ohälsa riktlinjer beträffande
diagnostik, behandling och omhändertagande av självmords-
benägna ungdomar som söker vård inom hälso- och sjukvår-
den. 

Dessa riktlinjer stödjer sig på vetenskap och beprövad er-
farenhet. Vid urval av behandlingsmetoder förespråkas en ny-
anserad hållning där varje behandling görs med hänsyn tagen
till den bakomliggande psykiatriska och psykosociala proble-
matiken, vare sig det gäller farmakologiska, psykoterapeutis-
ka, familjeterapi eller andra metoder. 

Om inte resurser avsätts för att tidigt upptäcka och ade-
kvat behandla ungdomar som lider av depressioner, psykoser,
missbruk och som inte sällan lever under miserabla psykoso-
ciala förhållanden utan tillgång till skyddande faktorer i sam-
hället, kommer självmorden inte att minska i antal [6].

Mot bakgrunden av att självmordsförsök är en av de vikti-

gaste prediktorerna för framtida självmord, och att 5 procent
av svenska ungdomar i åldrarna 15–17 år uppger att de har
försökt att ta sitt liv, är det viktigt att kraftiga ansträngningar
görs i svenska kommuner och landsting för att satsa på före-
byggande arbete. 
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Vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm 2000 tändes ett
ljus för varje människa som valt att ta sitt liv. 
Varje år dör omkring 50 unga människor i Sverige till följd av
självmord. I åldersgruppen 15–24 år är självmord den främsta
dödsorsaken när det gäller pojkar och den näst främsta dödsor-
saken när det gäller flickor. 
Enligt den senaste officiella statistiken från 1999 tog 1 512 per-
soner livet av sig i Sverige (1 045 män och 467 kvinnor).
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