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• Forskningsresultat visar att både 

suicid och suicidförsök går att 

förebygga

• Majoriteten av de som överlever ett 

suicidförsök är glada att de överlevde

• Suicid är ett samhällsproblem och 

behöver förebyggas i hela samhället 

med effektiva, evidensbaserade 

insatser i rätt tid.
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Utgångspunkt:



Suicid globalt:
800.000 suicid per år, 

14 suicid per 100.000 invånare

10-40 suicidförsök per fullbordat suicid 

Högre antal suicidförsök i yngre åldrar 

och bland kvinnor
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Riskfaktorer för suicid

• Tidigare suicidförsök - enskilt starkaste riskfaktor

• Psykisk sjukdom –depression, ångest, schizofreni, missbruk

• Ärftlighet – suicidalt beteende i familj (självmord i familj)

• Sociodemografiska och sociala faktorer: boendeort,

kön, ålder, ekonomi, född i annat land, plötsligt trauma

• Kriminalvård, våldsbrott - egen benägenhet eller våldsutsatt

• Somatisk sjukdom: allvarlig, dålig prognos

• Övrigt – internet, tillgång till vapen, läkemedel, riskmiljöer

Långsiktig/permanent risk

Akuta riskfaktorer

Frånvaro av riskfaktorer = skyddsfaktor
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Förebyggande insatser i vården som minskar suicid

Insatser Innehåll / till vem Resultat

Vård av underliggande

psykisk sjukdom, missbruk 

eller beroende med 

psykologisk behandling, 

läkemedel och elbehandling

ECT – vid svår depression

KBT –depression, ångest

Stödjande samtal 

Farmakologisk behandling 

t ex antidepressiva läkemedel

Minskar suicidförsök och 

suicid

Mobila team /

kristeam dygnet runt

Uppsökande / hembesök Minskar suicid

Kunskapshöjande aktiviteter 

för vårdpersonal

Höjd kunskapsnivå hos läkare 

och andra nyckelpersoner

Minskar suicid

Internetbaserad KBT Riktad till personer med 

problem men också universell

oberoende av suicidrisk

Minskar suicidtankar

Källa: Folkhälsomyndigheten



Förebyggande insatser utanför vården som minskar suicid

Insatser Innehåll Resultat

Skolbaserad prevention Lära sig känna igen tecken 

på suicidbeteenden, stöd 

efter ett suicid på en skola

Minskar suicidförsök

Begränsa medel & metoder Bygga broräcken, minska 

tillgång till läkemedel, 

restriktiva vapenlagar

Minskar suicid

Utbildning/riktlinjer för media Lära sig lämpliga sätt att

rapportera om suicid

Minskar suicid

Telefonhjälplinjer Stöd vid suicidtankar, 

uppföljningssamtal, hjälp att 

hitta relevant vård

Minskar suicid

Alkoholrestriktioner Skatter, begränsade öppettider, 

åldersgränser, 

utskänkningstillstånd

Minskar suicid

Källa: Folkhälsomyndigheten



Lärdomar från

forskning i Örebro län
• Kunskap om suicidmönster i länet

• Vägledande vid preventionsplanering

• Utvärdering av preventionsresultat



Övergripande mål i

suicidforskning :

• Att kartlägga förekomst av suicid i Örebro 
län och studera livssituation och 
vårdkonsumtion för de avlidna i jämförelse 
med matchad/e kontrollgrupp/grupper 

• samt analysera riskfaktorer för självmord 
genom en jämförandeanalys med en 
matchad kontrollgrupp i befolkningen och 
en matchad kontrollgrupp av levande 
patienter. 



Frågeställningar

Hur ser vårdkonsumtionen bland dem som begår

suicid i länet:

➢ vid tidpunkt för suicid

➢ två år innan suicid, andel i psykiatrin?

➢ var och när skedde sista besök i vården?

➢ skiljer sig insatserna åt mellan suicidfall och 
kontrollpatienter?

➢ är någon insats starkare relaterad suicid respektive
överlevnad?



Kontroller befolkning 

n =678

Alla suicid i länet n=339

Urval och studiepopulationer

• Avlidna n=339 (2007-2013)



Resultat:



➢ Pågående vård vid 

tidpunkt för suicid?

69%6%

17%

2%
2% 2% 2%

Fördelning av vårdkontakter månaden innan suicid

Ingen pågående
vårdkontakt

Primärvård

Psykiatri

Somatisk
specialistvård

Hemsjukvård

Geriatrik

Akutmottagning
Källor:  Dödsorsaksregistret, Lex Maria

31%



➢ Vårdkonsumtion två år innan suicid?

• 339 suicid (2007-2013) I Örebro län, 69% män,31% kvinnor. 

27%

24%
4%

45%
Ingen vård

Somatisk vård

Primärvård

Psykiatrisk vård



➢ Andel i psykiatrin innan suicid?

• 153 personer (45%) hade psykiatrikontakt upp till 2 år innan suicid

• 66% män, 34% kvinnor

• 46 år (18-84) män, 50 år (13-96 år) kvinnor

• 99% psykiatrisk öppenvård

• 50% någon gång psykiatrisk slutenvård



A. 
Kontroller 
befolkning 

n =678
Alla suicid 

i länet 
n=339

Insatser inom 
hela vården 
≤2 år innan 

suicid

Insatser 
inom 

psykiatrin ≤2 
år innan 
suicid

n=153

Urval för studie om psykiatrisk 

vårdkontakt innan suicid

Psykiatri-

patienter 

som

kontroller 

n=153



➢Var och när var sista kontakt

med vården innan suicid?
Suicid inträffade i genomsnitt 12 dagar efter sista

vårdkontakt (0 till 642 dgr)



➢ Skiljer sig insatserna åt mellan

suicidfall och kontrollpatienter?



➢ Skiljer sig insatserna åt mellan

suicidfall och kontrollpatienter?



Kunskap från regional 

forskning kan visa
• Sårbara grupper och omständigheter i vår region 

där prevention behövs

• Farliga platser: Var och hur sker suiciden i vår 
region?

• Om och var de söker/avslutar vård innan suicid

• Insatser som gör skillnad i olika delar av 
samhället för olika grupper



Slutsats:

• Prevention av suicid nödvändig utanför vården

(69% ingen pågående vårdkontakt)

• Tät öppenvård viktig – uppföljning av

avslutade vårdkontakter

• Psykologisk behandling gör skillnad



Tack för att du lyssnat!

• Frågor?


