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Sammanfattning 

I Sverige är suicid den vanligaste dödsorsaken bland unga och 
medelålders män och för kvinnor i samma ålder är det den näst 
vanligaste efter tumörsjukdomar. År 2014 låg Örebro högre än rikets 
genomsnitt av verkställda suicid tillsammans med sju andra län och 
projektet Psychiatric Research on Suicide (PROS) har startats upp för 
att undersöka suicid i länet. Denna studie ligger inom ramen för detta 
forskningsprojekt. Tidigare forskning visar att orsakerna till suicid är 
komplexa och kan vara en konsekvens av ett samspel mellan flera 
riskfaktorer på olika nivåer. Detta är en fall-kontrollstudie som syftar 
till att undersöka om olika vårdinsatser, frekvens i vårdkontakt och 
somatisk sjukdom har samband med suicid.  Fallgruppen utgjordes av 
etthundrafyrtiotiotre psykiatripatienter som verkställde suicid mellan 
åren 2007-2013 och var folkbokförda i Örebro län. Dessa matchades 
på kön, ålder och psykiatrisk diagnos med en kontrollgrupp som varit i 
kontakt med psykiatrin under samma period som fallgruppen. Studiens 
resultat visar att både frånvaro av systematisk psykologisk behandling 
och färre antal besök i öppenpsykiatrin har samband med ökad risk för 
suicid. Resultaten understryker vikten av systematisk psykologisk 
behandling och frekvent kontakt med öppenpsykiatrin. Studien ger 
implikationer om vilka faktorer som kan vara viktiga att gå vidare med 
att undersöka både vad gäller risk- och skyddsfaktorer. 
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What care is vital? 
The relationship between suicide, psychiatric care and physical illness for  

psychiatry patients in Örebro County1. 

Emilia Gustad and Hedda Linderstam 
 

Örebro University 
 

Abstract 
 

In Sweden, suicide is the most common cause of death among young and 
middle-aged men, and for women of the same age it is the second most 
common after tumor diseases. In 2014, Örebro had a higher suicide rate 
than the national average along with seven other counties and Psychiatric 
Research on Suicide (PROS) has been launched to examine suicide in the 
county. This present study is a part of the project. Research shows that 
the causes of suicide are complex and can be a consequence of the 
interaction of multiple risk factors. This is a case-control study designed 
to examine whether psychiatric care and somatic illness is associated 
with suicide. The case group consists of a hundred and fourty-four 
psychiatric patients who committed suicide between the years 2007-2013 
and were registered in Örebro County. These patients were each matched 
with control patients, who had been in contact with psychiatric care 
during the same time as the case group, and represent the study's control 
group. The results show that fewer visits to outpatient psychiatry care 
and absence of systematic psychological therapy are associated with 
increased risk of suicide. The results underline the importance of 
systematic psychological treatment and frequent health care contact in 
the outpatient psychiatry care. The study provides implications 
concerning of the risk- and protective factors that are important to 
continue on examining. 

Keywords: Suicide, psychiatric care, somatic illness. 
 

1Psychology Master Thesis, Spring 2016. Supervisor: Maria Tillfors, 
Tabita Björk & Fredrik Holländare 

 

 

 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       3 
 

 

Tack till 

Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC) för givande samarbete, intressanta möten 

och nya kontaker. Varmaste tack till Tabita Björk, Maria Tillfors och Fredrik Holländare för 

värdefull handledning och tålamod. Ett slutligt tack riktas till nära och kära som funnits med 

under processen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       4 
 

Innehållsförteckning 
Vilken vård är livsviktig?………………………………………………………………………6 
Statistik över suicid i Sverige…………………………………………………………………..7 
Den suicidala processen………………………………………………………………………..8 
Riskfaktorer för suicid ………………………………………………………………………...9 

Psykiatrisk diagnos som riskfaktor……………………………………………………..10 
           Depression……………………………………………………………………...11 
             Bipolärt syndrom……………………………………………………………….11 
        Alkohol- och narkotikamissbruk……………………………………………….12 
             Ångestsyndrom………………………………………………………………....13 
             Schizofreni/psykossjukdomar………………………………………………….13 
         Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD)…………………………….14 
               Personlighetsstörningar………………………………………………………..14 
           Ätstörningar…………………………………………………………………….15 

Sammanfattning psykiatriska diagnoser..………………………………………15 
Demografiska riskfaktorer……………………………………………………………...16 
Andra riskfaktorer………………………………………………………………………17 
Somatisk sjukdom som riskfaktor...……………………………………………………17 

          Sammanfattning somatisk sjukdom. …………………………………………...19 
Brist i vårdkontakt som riskfaktor……………………………………………………...19 

              Sammanfattning vårdkontakt. …………………………………………………21 
Rekommenderade och evidensbaserade vårdinsatser för suicid..…………………………….21 
Kunskapsluckor i tidigare forskning. ………………………………………………………...23 
Syfte och frågeställning. ……………………………………………………………………..24 

Frågeställning 1………………………………………………………………………...24 
     Hypotes 1.1……………………………………………………………………..24 
     Hypotes 1.2 …………………………………………………...………………..24 
      Hypotes 1.3 …..………………………………………………………………...24 
      Hypotes 1.4 ………………………………………………………………….…24 

Frågeställning 2………………………………………………………………………...24 
     Hypotes 2.1 …………………………………………………………………….24 

Frågeställning 3. ……………………………………………………………………….24 
      Hypotes 3.1………………………………………………………………..……24 
Metod…………………………………………………………………………………………25 

Material/Datakällor……………………………………………………………………..25 
Diagnos- och åtgärdskodning. …………………………………………………25 

Deltagare och procedur…………………………………………………………………26 
Fallgrupp. ……………………………………………………………………...26 
Kontrollgrupp. …………………………………………………………………26 
Procedur i matchningen. ……………………………………………………….27 

Etiska överväganden……………………………………………………………………28 
Variabler………………………………………………………………………………..29 

Somatisk sjukdom. …………………………………………………………….29 
Vårdinsats. ……………………………………………………………………..29 
Frekvens i vårdkontakt. ………………………………………………………..30 

Statistiska analyser……………………………………………………………………..31 
Resultat………………………………………………………………………………………..32 

Frågeställning 1…..…………………………………………………………………….32 
Frågeställning 2. ……………………………………………………………………….34 
Frågeställning 3….……………………………………………………………………..35 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       5 
 

Diskussion…………………………………………………………………………………….36 
Frågeställning 1..…………………………………………………………………….…36 

           Hypotes 1.1……………………………………………………………………..36 
          Hypotes 1.2 …..………………………………………………………………...36 
        Hypotes 1.3 ….…………………………………………………………………37 
        Hypotes 1.4 …….………………………………………………………………37 
         Resultatdiskussion…………………………………………………………..….37 

Frågeställning 2….……………………………………………………………………..39 
      Hypotes 2.1……………………………………………………………………..39 
         Resultatdiskussion. …………………………………………………………….39 

Frågeställning 3. ………………………………………………………………...……..40 
       Hypotes 3.1 ………………………………………………………………….…40 
      Resultatdiskussion. …………………………………………………………….40 
             Rätt vårdinstans………………………………………………………………...41 

Förvånande resultat. ……………………………………………………………………41 
Studiens styrkor och begränsningar…………………………………………………….42 
Framtida forskning och slutsats………………………………………………………...45 

Referenser…………………………………………………………………………………….47 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       6 
 

Vilken vård är livsviktig? 
 
Varje år dör ungefär 800 000 människor världen över till följd av suicid vilket är en individ 

var 40:e sekund (World Health Organization [WHO], 2016) och i många länder överstiger 

antalet verkställda suicid antalet dödsfall i trafiken (Rihmer & Rutz, 2009). I Sverige är suicid 

den vanligaste dödsorsaken bland unga och medelålders män (15-44 år) och bland kvinnor i 

samma åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken efter tumörsjukdomar (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2015). 

 Antalet suicid i Sverige hade under slutet av 1980 och 90- talet en nedåtgående trend för 

båda könen men trenden har planat ut sedan millenniumskiftet (Socialstyrelsen, 2015). Vad 

den nedåtgående trenden och påföljande utplaningen berodde på är inte fastställt, men ett 

flertal studier har undersökt vilka insatser som kan få suicidantalen att minska. Isacsson & 

Rich (2005) fann exempelvis i deras svenska studie att ett ökat införande av antidepressiva 

läkemedel minskade antalen suicid. En brittisk studie fann även att antalet suicid minskade 

när man implementerade riktlinjer för suicidprevention, exempelvis dygnet -runt aktiva 

kristeam, och när man uppmärksammade individer med fler psykiatriska syndrom samtidigt 

(While et al., 2012).  

 Gällande preventivt arbete i Sverige godkände Sveriges riksdag år 2008 ett nationellt 

suicidpreventionsprogram, framtaget av Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, som 

innefattar nio punkter för hur antalet suicid ska minskas på både befolknings- och individnivå 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Punkterna innebär bland annat att sprida kunskap om 

evidensbaserade metoder och att höja kompetensen hos vårdpersonal. År 2015 tog 

Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen, fram ett förslag på en struktur som ska 

säkerställa arbetet med suicidprevention både lokalt och regionalt med fokus på samordning 

och samverkan. Förslaget ansluter till regeringens nio strategier och 2015 inleddes arbetet 

enligt förslaget (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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Statistik över suicid i Sverige 

Varje år publicerar Socialstyrelsen data från dödsorsaksregistret, som bland annat för statistik 

över föregående års verkställda suicid. De senaste siffrorna att tillgå är från 2014 och visar att 

totalt 1148 svenska medborgare verkställde suicid det året. Av dessa var 785 män och 363 

kvinnor, alla åldersgrupper inkluderade (Socialstyrelsen, 2015). Utöver dessa var det också 

259 män och 124 kvinnor som avled med oklart uppsåt under år 2014 (Socialstyrelsen, 2015). 

Med oklart uppsåt menas att det är svårbedömt huruvida ett dödsfall med säkerhet rubriceras 

som suicid, olyckshändelse eller om dödsorsaken tillfogats av en annan person 

(Socialstyrelsen, 2015). Å ena sidan kan det därför argumenteras för att antalet suicid varje år 

är en underskattad siffra, å andra sidan bör inte dödsfall med oklart uppsåt enbart tolkas som 

mörkertal för suicid då det likväl kan vara en olyckshändelse (Socialstyrelsen, 2015). I 

dödsorsaksregistrets statistik uppgavs totalt 16,21 män per 100. 000 manliga invånare och 

7,48 kvinnor per 100. 000 kvinnliga invånare i Sverige ha avlidit i suicid år 2014. Detta för 

åldrarna 0-85+ och är inklusive dödsfall med oklart uppsåt. I Stockholm var det något lägre 

antal verkställda suicid per 100. 000; 12,7 män och 7,2 kvinnor. I Örebro län verkställde både 

relativt fler män och kvinnor, 21,67 män och 9,05 kvinnor suicid (Socialstyrelsen, 2015) 

vilket gjorde att Örebro, tillsammans med sju andra län i Sverige, låg högre än rikets 

genomsnitt av suicid. Vad kan tänkas vara orsaken till detta? 

Denna studie ligger inom ramen för ett större projekt vid Universitetssjukvårdens 

Forskningscentrum (UFC) som heter Psychiatric Research on Suicide (PROS) och ämnar 

undersöka suicid bland invånare i Örebro län (Björk, 2015).. PROS övergripande syfte är att 

generera kunskap om suicid samt identifiera vilka faktorer och insatser i vården som behöver 

säkerställas för att på sikt kunna rädda fler liv (Björk, 2015). Detta är en fall-kontrollstudie 

där patienter som verkställt suicid jämförs med en kontrollgrupp som är matchade på kön, 

ålder och psykiatrisk diagnos. I denna studie används termen suicid och definieras som en 
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medveten, självtillfogad skada som leder till döden (WHO, 2014). Enligt Svenska 

psykiatriska föreningen (2013) anses termerna suicid och självmord vara synonyma. 

Den suicidala processen 

Ofta används begreppet suicidal process för att beskriva utvecklingen som sker hos en individ 

från första suicidtanken till suicidförsök och/eller verkställt suicid (SBU, 2015). Den suicidala 

processen illustreras i en modell (Figur 1) och tänks påverkas av flera faktorer såsom 

riskfaktorer, skyddsfaktorer och stress. Den förklarar även hur ett samspel mellan en individs 

sårbarhet och en omedelbar utlösande stressfaktor kan leda fram till ett suicidförsök eller ett 

verkställt suicid. Den suicidala processen kan vara kort eller sträcka sig över decennier och 

kan variera både inom och mellan individer (SBU, 2015). Modellen beskriver hur den 

innefattar mer eller mindre observerbara suicidala beteenden så som tankar, fantasier, 

önskningar, uttryckt hopplöshet eller uttryckt livsleda. Suicidala beteenden kan även röra sig 

om att individen förbereder sig på olika sätt och har en önskan om att ”göra upp” med saker i 

sitt liv såsom konflikter och skulder för att underlätta för efterlevande (Socialstyrelsen, 2003). 

Modellen illustrerar även hur den suicidala processen kan avta till följd av behandling eller att 

individen hanterar sina problem på annat sätt.  

Det är vanligt att ett verkställt suicid har föregåtts av ett eller flera suicidförsök, vilket 

avser självtillfogade skador som inte leder till döden med eller utan sucidavsikt (Wasserman 

et al., 2011 och SBU, 2015). Enligt WHO uppskattas det gå ungefär 10-40 suicidförsök per 

verkställt suicid (Wasserman et al., 2011) och konsensus råder kring att ett tidigare 

suicidförsök är den enskilt största riskfaktorn för verkställande av suicid (Rutz & Schmidtke, 

2009).   
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Figur 1. Sammanslagning av D. Wassermans modell över risk- och skyddsfaktorer och J. 
Beskows modell över den suicidala processen (Region Örebro län, 2009).        
 

Riskfaktorer för suicid 

Riskfaktorer för suicid är något som direkt orsakar eller bidrar till att orsaka suicidförsök eller 

verkställt suicid och är ett väl beforskat område. Syftet med forskningen är att öka förståelsen 

för bakomliggande mekanismer, ge vägledning i processen att identifiera personer i riskzonen 

och ge stöd i utvecklingen av evidensbaserad prevention samt behandling av suicidbenägna 

patienter (Bently et al., 2016). Forskning har identifierat riskfaktorer på olika nivåer, till 

exempel på samhälls- och individnivå och idag råder konsensus kring vilka de mest kända 

riskfaktorerna är. Dessa tycks vara kumulativa i sin natur; ju fler riskfaktorer desto större 

sannolikhet för suicidala beteenden (Wasserman et al., 2011). Nedan följer ett parti som 

presenterar mer eller mindre kända riskfaktorer, vilka är återkommande i litteraturen, och som 

även presenteras i Figur 2. Figuren illustrerar även riskfaktorernas kumulativa verkan. 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       10 
 

Slutligen finns det också skyddande faktorer för suicid så som återhämtningsförmåga, socialt 

stöd och förmåga att kommunicera. Dessa återfinns även i Figur 2. En tänkbar förklaring till 

att exempelvis återhämtningsförmåga är av skyddande karaktär är att en individ som har 

kapacitet att återhämta sig från påfrestningar i livet kan bryta en potentiell negativ 

nedåtgående spiral och därmed undgå att hamna i den suicidala processen. Vidare kan 

förmåga att kommunicera öka sannolikheten att individen söker hjälp för sina besvär och 

därmed förebygga att falla djupare i en nedåtgående spiral. Sammanfattningsvis pekar 

forskning på att orsakerna till verkställande av suicid är komplexa och kan vara en 

konsekvens av ett samspel mellan flera riskfaktorer. 

 

 
 
 Figur 2. Sammanfattande modell över kända riskfaktorer som illustrerar deras kumulativa 
verkan. Modellen är skapad av författarna. Inspirerad av WHO (2014).   
  

Psykiatrisk diagnos som riskfaktor. Forskning visar att ungefär 90 % av alla individer som 

verkställer suicid uppfyller diagnoskriterier för någon psykiatrisk diagnos (Lönnqvist, 2009). 

En mekanism som återfinns i ett flertal psykiatriska diagnoser är bristfälliga 

problemlösningsstrategier och Gustafsson & Jacobsson (2000) för resonemang om att det 

Skyddsfaktorer Riskfaktorer
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skulle kunna vara den försämrade förmågan att hantera vardagliga problem som gör att 

suicidrisken ökar för denna grupp. Nedan presenteras ett antal riskdiagnoser utifrån rådande 

litteratur. 

Depression. Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen bland individer som 

verkställt suicid (Hawton, Haw, Comabella & Saunders, 2005). I en svensk kohortstudie från 

2014 undersöktes riskfaktorer hos individer över 18 år som suiciderat (n=8721) mellan åren 

2001-2008 där det framkom att deprimerade kvinnor löper ungefär 19 gånger högre risk för 

suicid och män 15 gånger högre än normalpopulationen i Sverige (Crump, Sundquist, 

Sundquist & Winkleby, 2014).  

Försök att identifiera vilka mekanismer inom depression som ökar risken för 

verkställande av suicid har gjorts men få kliniska karaktärsdrag inom diagnosen har 

identifierats. Dock tycks allvarliga depressiva symptom, hopplöshetskänslor och hög 

funktionsnedsättning öka sannolikheten för suicidtankar som i sin tur kan föregå suicidförsök 

och verkställt suicid (Hawton et al., 2013). Suicidrisken ökar om en individ lider av 

depression och har samtida ångestproblematik, personlighetsstörning och/eller alkohol- och 

drogmissbruk (Hawton et al., 2013). Socialstyrelsen (2010) rekommenderar främst 

psykologisk behandling med KBT, interpersonell psykoterapi (IPT) eller antidepressiv 

medicin för vuxna med medelsvår depression. Vid svår egentlig depression rekommenderar 

Socialstyrelsen (2010) först läkemedelsbehandling med antidepressiva läkemedel och därefter 

elektrokonvulsiv behandling (ECT).  

Bipolärt syndrom. Av alla verkställda suicid uppskattas en fjärdedel begås av individer 

med bipolärt syndrom. Enligt en italiensk översiktsartikel har individer med bipolärt syndrom 

20-30 gånger högre risk för suicid än studiernas jämförelsepopulation (Pompili et al., 2013). 

Bipolärt syndrom innebär skiftningar mellan maniska/hypomana och depressiva tillstånd och 
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Lönnqvist (2009) resonerar kring att allvarliga depressiva symptom i de depressiva faserna 

samt hopplöshetskänslor är det som ökar risken för suicidtankar och i sin tur suicidförsök. De 

maniska/hypomana episoderna skulle också kunna bidra till försämrat mående på sikt då 

risken ökar att individen skapar sig relationella eller ekonomiska problem under dessa 

episoder. När individen därefter går in i depressiv episod, skulle tidigare agerande som 

bidragit till negativa konsekvenser inom exempelvis relationer och ekonomi kunna vara 

svårhanterliga och öka känslor av hopplöshet. I en svensk kohortstudie från 2014 framkom att 

kvinnor med bipolärt syndrom löper högre risk för suicid om de har en samtida 

personlighetsstörning medan män med bipolärt syndrom löper högre risk om de har samtida 

alkohol- och/eller narkotikaproblematik (Crump et al., 2014). Socialstyrelsen (2010) 

rekommenderar läkemedelsbehandling för vuxna med bipolärt syndrom vid både maniska och 

depressiva episoder. För att förebygga återfall rekommenderas främst läkemedelsbehandling 

och sedan läkemedel tillsammans med KBT.  

Alkohol- och narkotikamissbruk. Enligt WHO (2014) är alkohol- och/eller 

narkotikamissbruk återfunnet i ungefär en fjärdedel till hälften av alla verkställda suicid. Att 

vara påverkad av alkohol- och/eller narkotika kan bidra till impulsiva handlingar, försämrat 

konsekvenstänkande och bristfälliga problemlösningsstrategier vilket skulle kunna vara det 

som ökar sannolikheten för suicidala beteenden (Lönnqvist, 2009). Missbruk kan ha negativa 

konsekvenser i form av försämrat mående och försämrade relationer, vilket också skulle 

kunna förklara den ökade risken hos denna grupp (Lönnqvist, 2009). Suicidrisken ökar om 

annan samtida psykiatrisk diagnos förekommer (WHO, 2014). Vid beroende eller 

missbruksproblematik rekommenderar Socialstyrelsen (2015) läkemedelsbehandling, olika 

former av psykologisk behandling (till exempel motivationshöjande, KBT eller 

återfallsprevention) samt psykosociala insatser. För individer med samsjuklighet 
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rekommenderas en integrerad behandlingsmetod som fokuserar både på det psykiska 

tillståndet samt missbruket eller beroendet. 

Ångestsyndrom. Ångestsyndrom tillsammans med någon annan psykiatrisk diagnos 

(särskilt depression och/eller missbruk) är vanligt förekommande hos individer som verkställt 

suicid (Wasserman et al., 2011). En amerikansk metaanalys visade nyligen att ångestsyndrom 

var en riskfaktor för suicidtankar och suicidförsök (Bently et al., 2016) men vilka specifika 

mekanismer i ångestsyndrom som kan tänkas öka risken är i dagsläget inte fastställt 

(Lönnqvist, 2009). En tänkbar förklaring skulle kunna vara att ångestsyndrom kan begränsa 

individen genom isolering eller undvikande av annars lustfyllda aktiviteter på grund av rädsla, 

och på så vis leda till sekundär nedstämdhet eller självmedicinering med alkohol- och/eller 

narkotika. Socialstyrelsen (2010) rekommenderar vid generaliserat ångestsyndrom, 

paniksyndrom och social fobi hos vuxna främst psykologisk behandling med KBT och sedan 

läkemedelsbehandling med antidepressiv medicin. 

Schizofreni/psykossjukdomar. Individer med schizofreni löper ungefär 12 gånger 

högre risk att avlida i suicid än normalpopulationen (Saha, Chant & McGrath, 2007). I en 

metastudie över riskfaktorer för suicid bland individer med schizofreni fann man starka 

associationer till att vara ung, man och att ha högre utbildningsnivå (Hor & Taylor 2010). 

Vidare fann de att depression och tiden efter positiva symptom (aktiva hallucinationer och 

vanföreställningar) var associerat med suicidrisk. Den största andelen som verkställer suicid 

inom denna grupp gör det i början av sjukdomsförloppet (Palmer, Pankratz & Bostwick, 2005 

och Hor & Taylor, 2010) och en tänkbar förklaring till det skulle kunna vara den nya 

upplevelsen av att inte kunna förlita sig på sina sinnesintryck vilket kan vara skrämmande. Ett 

samtidigt substansmissbruk kan associeras till ökad risk för suicid (Hor & Taylor, 2010). För 

vuxna med schizofreni eller liknande tillstånd rekommenderar Socialstyrelsen (2014) 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       14 
 

kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling. Vidare rekommenderas samordnade 

åtgärder inom vård och omsorg, familjeinterventioner samt KBT (Socialstyrelsen, 2011). 

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD). I en översiktsartikel från 

Storbritannien var både suicid, suicidförsök och suicidtankar mer vanligt förekommande hos 

individer med ADHD jämfört med kontrollgrupp (Impey & Heun, 2012). Mycket talar för att 

det finns en ökad risk för suicid hos individer med ADHD, men det är inte fastställt om det är 

mekanismerna i diagnosen, till exempel impulsivitet, eller om det är den vanligt 

förekommande samsjukligheten med andra diagnoser som förklarar den ökade risken bäst 

(Impey & Heun 2012). ADHD hos barn är exempelvis associerat med sämre skolprestationer, 

uppförandestörning och att utveckla antisocial personlighetsstörning i vuxen ålder som i sin 

tur ökar sannolikheten för missbruk och kriminalitet (American Psychiatric Association 

[APA], 2013). Vanlig samsjuklighet hos unga vuxna med ADHD som gör suicidförsök är 

missbruk, depression och uppförandestörning och ADHD hos vuxna är associerat med högre 

sannolikhet för arbetslöshet och interpersonella konflikter som i sin tur kan vara utlösande 

faktorer utifrån Figur 1 (APA, 2013). Sammanfattningsvis kan problematiken som medföljer 

ADHD kopplas till flera kända riskfaktorer för suicid (t.ex. arbetslöshet och utanförskap) och 

på så vis bidra med förklaring varför denna diagnosgrupp löper högre risk för suicid. 

Socialstyrelsen (2016) skriver att behandling med läkemedel kan lindra symtomen.  

Personlighetsstörningar. I en tysk studie framkom att personlighetsstörningar är 

signifikant mer förekommande hos individer som verkställt suicid än inom 

normalpopulationen (Schneider et al., 2006). Enligt Stanley & Jones (2009) återfinns 

komponenter som är associerade med suicid ofta i personlighetsstörningar så som bristfälliga 

problemlösningsstrategier, icke predicerbart beteende, aggressivitet, fientlighet, ångest och i 

vissa fall impulsivitet. De personlighetsstörningar som oftast nämns i litteraturen beträffande 
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suicid är borderline/emotionell instabil-, antisocial- och undvikande personlighetsstörning 

(Stanley & Jones, 2009). Uppskattningsvis verkställer exempelvis 8- 10 procent av alla med 

borderline/emotionell instabil personlighetsstörning suicid (APA, 2013). Enligt svenska 

psykiatriska föreningen (2006) är både kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi och 

psykodynamisk terapi effektiva behandlingar för personlighetsstörningar men att uttala sig om 

vilken av dessa som skulle vara mest verksamma är svårt på grund av begränsade antal studier 

på området (Svenska psykiatriska föreningen, 2006). Dialektisk beteende terapi (DBT) är en 

terapimetod som man har sett minskar självskadebeteenden och suicidala beteenden särskilt 

hos individer med borderline personlighetsstörning (Wasserman et al., 2011). 

Ätstörningar. I en metaanalys visade sig suicid vara mer vanligt förekommande hos 

individer med anorexi jämfört med normalbefolkningen (Pompili et al., 2004) och Crow et al. 

(2009) fann att individer med ätstörning utan närmare specifikation också verkar löpa ökad 

risk för suicid. Enligt Wasserman et al. (2011) är riskfaktorerna för suicid hos individer med 

ätstörningar associerade med samtidig depression, social fobi och/eller tvångssyndrom och 

allra mest med samtida alkoholmissbruk. I svenska psykiatriska föreningens riktlinjer för 

behandling av ätstörningar (Wallin, Sandeberg, Nilsson & Linné, 2015) står att en stor del av 

vuxna patienter med anorexia nervosa förbättras av olika typer av specialiserad psykologisk 

behandling medan ungdomar främst rekommenderas familjeterapi. För bulimia nervosa och 

hetsätningsstörning har KBT visat sig mest effektivt och att interpersonell psykoterapi (IPT) 

ger god effekt på sikt (Wallin, Sandeberg, Nilsson & Linné, 2015). 

 Sammanfattning psykiatriska diagnoser. Konsensus råder kring att individer som har 

en eller flera psykiatriska diagnoser löper högre risk för suicid och återfinns i nästan alla 

verkställda suicid. Hur kan detta komma sig? Att ha en psykiatrisk diagnos innebär att 

individens allmänna funktionsnivå sänks, det vill säga att denne kan uppleva svårigheter att 

fungera i sin vardag på ett eller annat sätt och kan ha svårt att hantera motgångar i livet. Det 
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kan ta sig uttryck i oförmåga att arbeta eller bevara viktiga relationer vilket i sin tur kan leda 

till ekonomiska svårigheter, bristfälligt socialt stöd, isolering och känsla av utanförskap som i 

sig är kända riskfaktorer för suicid (WHO, 2014). På samma sätt kan man resonera kring att 

flera samtida diagnoser kan innebära ökad funktionsnedsättning inom flera områden av livet 

och därmed öka risken ytterligare. 

Det är inte fastställt varför vissa med psykiatrisk diagnos verkställer suicid medan andra 

inte gör det. Ser man till Figur 1 så illustrerar modellen komplexiteten av suicid och hur 

psykiatriska syndrom faktiskt bara kan förklara en del. Mycket kunskap och litteratur finns att 

tillgå beträffande riskfaktorer för suicid på demografisk nivå som kan tänkas bidra till att 

förklara skillnaden mellan individer som verkställer suicid eller ej. 

Demografiska riskfaktorer. Antalet verkställda suicid, inklusive oklart uppsåt, är idag mer 

än dubbelt så vanligt bland män än bland kvinnor (Socialstyrelsen, 2015) och i den svenska 

kohortstudien från 2014 identifierades manligt kön utgöra en av de starkaste demografiska 

riskfaktorerna för suicid tillsammans med arbetslöshet och att vara ogift (Crump et al., 2014). 

Tänkbara förklaringar till att män löper ökad risk för suicid är många. Då forskning visat att 

låg utbildningsnivå och låg inkomst är särskilda riskfaktorer för män skulle en tänkbar 

förklaring kunna vara att män generellt sätt reagerar mer negativt på ekonomiska svårigheter 

än kvinnor (Crump et al., 2014). Andra tänkbara förklaringar skulle kunna vara att män söker 

hjälp i lägre utsträckning och/eller att sjukvården med mindre sannolikhet identifierar och 

skriver in män med suicidrisk i psykiatrisk heldygnsvård (Reutfors et al., 2010). En förklaring 

till att suicidantalen är högre bland män än kvinnor skulle kunna vara för att män överlag 

använder mer drastiska metoder som ökar sannolikheten för verkställande, såsom hängning 

eller skjutning jämfört med förgiftning eller dränkning (Rihmer & Rutz, 2009 och Crump et 

al., 2014). En annan könsskillnad är att kvinnor som verkställt suicid oftare bott i storstäder 

medan män bott på landsbygden (Crump et al., 2014). Denna relation tror man kan ha att göra 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       17 
 

med en relativt lägre sysselsättning för kvinnor i stadsområden och större social isolering för 

män på landsbygden.   

För båda könen är suicidrisken som störst mellan 45 och 64 års ålder sett till 

dödsorsaksregistrets statistik för 2014 (Socialstyrelsen, 2015). I den svenska studien av 

Crump et al. (2014) var dock majoriteten av de som verkställde suicid mellan 2001-2008 35-

64 år.  

Andra riskfaktorer. Andra riskfaktorer för suicid är konflikt, våld, katastrof, brist på socialt 

stöd, upplevelse av isolering, trauma och stigma kring att söka hjälp för att nämna några 

(WHO, 2014). Grupper som är utsatta för diskriminering löper även högre risk för suicid, 

detta innefattar människor som är fängslade, HBTQ-personer, flyktingar, asylsökande och 

migranter samt de som är utsatta för mobbing (WHO, 2014). 

En annan riskfaktor som inte fått lika mycket uppmärksamhet i suicidforskningen är 

somatisk sjukdom (Bolton, Walld, Chateau, Finlayson & Sareen, 2015) och denna presenteras 

nedan.  

Somatisk sjukdom som riskfaktor. Individer med somatisk sjukdom är vanligt 

förekommande bland de som verkställt suicid (Webb et al., 2012) och somatisk sjukdom 

nämns ofta som en riskfaktor. Det är också väl känt att individer med psykiatrisk diagnos ofta 

har samtida somatiska besvär och att individer med depression konsulterar sin allmänläkare 

främst av somatiska skäl (Rihmer & Rutz, 2009). I nuläget undersöker allt mer forskning 

huruvida somatisk sjukdom utgör enskild risk för suicid genom att kontrollera för psykiatriska 

diagnoser.  

I en nyligen publicerad kanadensisk studie av Bolton et al. (2015) undersöktes 

sambandet mellan allvarlig somatisk sjukdom och suicid hos individer som verkställt suicid 
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mellan åren 1996-2009 i alla åldersgrupper (n= 2100) där man kontrollerade för psykiatrisk 

diagnos. De allvarliga somatiska sjukdomarna som undersöktes var astma, diabetes, cancer, 

kronisk lungsjukdom (KOL), hjärtsjukdomar, multipel skleros (MS) och inflammatorisk 

magsjukdom. De fann att cancer var den enda diagnosen som ökade risken för suicid men 

enbart de 3 första månaderna efter erhållen cancerdiagnos. Ett år senare var suicidrisken inte 

större än för kontrollgruppen (Bolton et al., 2015). Fang et al. (2012) för resonemang om att 

individer utsätts för hög psykologisk stress första veckorna efter erhållen cancerdiagnos och 

att det kan förklara den ökade suicidrisken hos cancerpatienter utan samtida psykiatrisk 

diagnos. Däremot framkom andra resultat i den svenska studien av Crump et al. (2014). 

Förutom cancer var även KOL, ryggradsskador, astma, hjärtsjukdomar och stroke signifikanta 

riskfaktorer för suicid för både män och kvinnor när man kontrollerat för psykiatrisk diagnos 

(Crump et al., 2014). 

Det finns teorier kring hur det kommer sig att individer med somatisk sjukdom ofta 

återfinns bland de som verkställt suicid. Stenager & Stenager (2009) för resonemanget att en 

somatisk sjukdom kan bidra till problem både inom fysiska, psykologiska och sociala 

områden och kan medföra smärta, olika typer av handikapp, ångest och oro över att 

sjukdomen är livshotande. Detta kan tänkas bidra till känslor av hopplöshet, som i sig är en 

känd riskfaktor för suicid, enligt Hawton et al. (2013). 

En studie från 2015 (Erlangsen, Stenager & Conwell) undersökte somatisk sjukdom hos 

en äldre population (65+) som suiciderat mellan åren 1990-2009 (n=4792) och diskuterade 

vilka mekanismer som kunde tänkas länka samman somatisk sjukdom och suicid. Först 

nämner de att en allvarlig somatisk sjukdom, såsom cancer, kan utgöra en stor livshändelse 

som för med sig mycket stress. Vidare kan sjukdomar som medför funktionsnedsättning bidra 

till att man upplever sig som en börda för närstående och kan även göra att man förlorar sitt 

sociala sammanhang. Detta kan tänkas bidra till ökad isolering vilket är en känd riskfaktor för 
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suicid enligt WHO (2014). De tar även upp förklaringar såsom att depression kan komma som 

en följd av hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och KOL och att det på så sätt skulle bidra till 

ökad risk för suicid.  

Gustafsson & Jacobsson (1999) för resonemang kring att somatisk sjukdom kan 

medföra försämrad förmåga att hantera vardagliga problem på liknande sätt som psykiatriska 

problem kan göra. En somatisk sjukdom med samtida psykiatrisk diagnos skulle därmed 

kunna bidra till ännu mer försämrad förmåga att hantera vardagliga problem och därmed en 

ökad risk för suicid. Det skulle gå i linje med Wasserman et al. (2011) som skriver att 

riskfaktorer för suicid är kumulativa i sin natur; ju fler antal riskfaktorer, desto större 

sannolikhet för suicidalt beteende.       

Sammanfattning somatisk sjukdom. Patienter med psykiatrisk diagnos och samtida 

somatisk sjukdom tycks löpa ökad risk för suicid men huruvida risken kvarstår när man 

kontrollerat för psykiatriska diagnoser behöver studeras ytterligare då forskningsresultaten är 

motstridiga. Det kan tänkas ha sin förklaring i att de olika studierna skiljer sig åt gällande 

operationalisering av somatisk sjukdom. Vissa studier på området tycks undersöka suicidrisk 

vid specifika somatiska sjukdomar medan andra undersöker ett flertal. Studierna kan även 

skilja sig åt gällande urval (till exempel hur urvalsprocessen gått till och deltagarnas ålder) 

samt som nämnts ovan ifall man kontrollerat för psykiatrisk diagnos eller inte.  

Brist i vårdkontakt som riskfaktor. Enligt en översiktsartikel som sammanställt ett 

fyrtiotal studier med varierande åldersgrupper från bland annat Sverige, USA och 

Storbritannien, är det vanligt att individer som verkställt suicid har varit i kontakt med någon 

somatisk vårdinstans året innan verkställande (Luoma, Martin & Pearson 2002). I en 

australiensisk studie från 2013 undersöktes vilken typ av vårdkontakt individer som verkställt 

suicid i åldrarna 35+ (n=261) haft tre månader före verkställande jämfört med individer som 
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avlidit av naturliga skäl. Det visade sig att individer som verkställt suicid i de flesta fall haft 

en allmänläkare som sista kontakt och förespråkade därför mer adekvat utbildning om suicid i 

primärvården (Draper, Kõlves, De Leo & Snowdon, 2014). Dessutom resonerar Luoma et al. 

(2002) att tidigare forskning visat att individer med psykiska besvär oftare söker hjälp inom 

primärvården än psykiatrin.  

I en engelsk fall-kontrollstudie från 1999 undersöktes förekomst av suicid hos patienter 

som skrivits ut från psykiatrisk heldygnsvård (Appleby, Dennehy, Thomas, Faragher & 

Lewis). Vårdinsatser mellan patienter som verkställt suicid (n=149) jämfördes med en 

kontrollgrupp (n=149) som bestod av patienter som levde och var matchade på ålder, kön och 

diagnos. I studien framkom att de som verkställt suicid haft minskad vårdkontakt tiden före 

verkställande. Minskad vårdkontakt innebar minskad frekvens, minskad medicin och/eller 

mindre övervakning såsom förflyttning till behandlingsmiljö med mindre observation (till 

exempel öppenvård). Minskad vård inom minst en av dessa aspekter förekom hos 44 procent 

av de som verkställt suicid jämfört med 26 procent av kontrollgruppen. Majoriteten i 

minskning av vård hos patienterna som verkställt suicid var på grund av att patienterna 

bedömts vara kliniskt förbättrade och flertalet minskningar var på deras egen begäran. 

Författarnas slutsats är att minskad vårdkontakt efter utskrivning är starkt associerat med 

suicid och kan utgöra en riskfaktor. Författarnas rekommendationer är att man bör 

upprätthålla vårdkontakten för individer som tillhör högriskgruppen för suicid trots klinisk 

förbättring och att vårdkontakten bör upprätthållas upp till 12 månader efter utskrivning från 

psykiatrisk heldygnsvård (Appleby et al., 1999). 

I Sverige begås nästan 20 procent av alla suicid av patienter inom psykiatrisk 

heldygnsvård (Hadlaczky et al., 2012). I en rikstäckande svensk fall-kontrollstudie 

undersöktes suicidrisken för patienter under psykiatrisk heldygnsvård samt risken ett år efter 

utskrivning (Reutfors et al., 2010). Fallgruppen var individer som verkställt suicid, oklar 
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avsikt inkluderat, mellan åren 1991 och 2003 (n= 20,675) och kontrollerna var slumpmässigt 

utvalda svenska medborgare (10 stycken per fall). De fann att suicidrisken varierade beroende 

på psykiatrisk diagnos, kön och tid sedan utskrivning. Högst risk för suicid löpte individer 

med bipolärt syndrom och depressionssyndrom och för dessa var risken störst första månaden 

och särskilt veckan efter utskrivning. Författarna drar slutsatsen att fler och mer långsiktiga 

preventiva insatser bör sättas in, särskilt efter utskrivning för patienter med bipolärt syndrom 

och depression (Reutfors et al., 2010). 

Sammanfattning vårdkontakt. Sammanfattningsvis visar forskning att de flesta 

individer som verkställt suicid haft kontakt med någon vårdinstans året innan suicid, särskilt 

med primärvården. Ett flertal studier poängterar att just primärvården ofta är den sista 

kontakten för individer som verkställt suicid och konsensus råder kring att mer utbildning i 

primärvården behövs. Gällande individer som varit inom psykiatrisk heldygnsvård tycks 

risken för suicid öka om vården minskat efter utskrivning, även om individen tycks vara 

kliniskt förbättrad. I vissa studier har dock risken efter utskrivning varierat beroende på 

diagnos. Rekommendationen är att upprätthålla vårdkontakten på lång sikt. 

Hittills har mer eller mindre kända riskfaktorer presenterats. En fråga som väcks i 

sammanhanget är vilka skyddsfaktorer som finns för suicid. Figur 1 beskriver exempelvis hur 

den suicidala processen kan avta till följd av behandling och det blir därmed av intresse att ta 

reda på vilka vårdinsatser som rekommenderas för suicidnära patienter eller har evidens för 

att minska risken för suicid. 

Rekommenderade och evidensbaserade vårdinsatser för suicid 

Sett till specifika vårdinsatser är det fastställt att läkemedelsbehandling och KBT är 

evidensbaserade metoder för att minska risken för suicid och det finns även andra 

systematiska psykologiska behandlingar som visat sig ha lovande resultat (Wasserman et al., 
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2011). Vårdprogrammet för suicidnära patienter i Örebro rekommenderar 

läkemedelsbehandling för det huvudsakliga psykiatriska syndromet samt ångestdämpande vid 

behov för patienter som nyligen (inom senaste året) gjort ett suicidförsök, har allvarliga 

suicidtankar eller av andra anledningar bedöms vara inom riskzonen för suicid (Region 

Örebro län, 2009). Stödjande samtal och olika typer av systematiska psykologiska 

behandlingar så som KBT, interpersonell psykoterapi (IPT), dialektisk beteendeterapi (DBT) 

eller psykodynamisk psykoterapi (PDT) rekommenderas också (Region Örebro län, 2009 och 

Wasserman et al., 2011). Det finns även en medicinteknisk behandling, elektrokonvulsiv 

behandling (ECT), som i studier visat sig vara mer effektiv än läkemedelsbehandling för att 

minska depression och suicidtankar och kan minska suicidintentionen redan veckan efter 

behandling (Kellner et al., 2005). 

I publikationen “Vård av självmordsnära patienter - en kunskapsöversikt” skriver dock 

Socialstyrelsen (2003) att mer omfattande studier behövs gällande behandling av suicidnära 

patienter. De argumenterar för att denna patientgrupp är heterogen, med olika diagnoser och 

sociala situationer, och att behandlingen således bör vara anpassad därefter. Dock finns inslag 

i behandlingen som alltid är av stor vikt, till exempel tydliga ramar för behandlingsarbetet, 

kontinuitet, fortsatt stöd och en aktiv uppföljning. Det är särskilt viktigt att fortlöpande följa 

upp patientens suicidbenägenhet (Socialstyrelsen, 2003).  

Slutsatsen är att vårdinsatser för suicidnära patienter tycks samstämmiga med de 

vårdinsatser som rekommenderas för de riskdiagnoser som presenterades tidigare i 

inledningen. Dessa vårdinsatser innefattar exempelvis systematisk psykologisk behandling av 

olika slag, läkemedelsbehandling samt ECT. 
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Kunskapsluckor i tidigare forskning 

Forskningen gällande suicid är omfattande och visar att orsakerna till verkställande är 

komplexa och kan vara många. Riskfaktorer har identifierats på olika nivåer, som samhälls- 

och individnivå, och viss konsensus råder kring de mest kända riskfaktorerna gällande 

psykiatrisk diagnos och demografi såsom exempelvis depression, ålder och att vara man. 

Somatisk sjukdom är ytterligare en riskfaktor som det forskas på men när det kommer till 

huruvida det är en enskild riskfaktor för suicid är resultaten delvis motstridiga. 

Forskningsfältet tycks dock samstämmigt om att ett ökat samarbete mellan psykiatri och den 

somatiska vården är av stor vikt. 

Forskning beträffande vilken betydelse somatisk sjukdom och vårdinsats har för 

verkställande av suicid är hittills sparsam. Vidare är det stora kunskapsluckor på området 

kring frekvens och utglesning av vård före verkställt suicid. Det finns även få matchade fall-

kontrollstudier som kontrollerat för psykiatrisk diagnos när man undersökt somatisk sjukdom 

som riskfaktor. Denna studie ämnar därför komplettera tidigare forskning genom att 

undersöka flera kända vårdrelaterade faktorer och somatisk sjukdom samtidigt för att se hur 

mycket de tillsammans och unikt kan förklara verkställande av suicid.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om olika vårdinsatser och/eller somatisk sjukdom 

har samband med verkställande av suicid. Psykiatripatienter som verkställde suicid mellan 

åren 2007-2013 och var folkbokförda i Örebro län utgör studiens fallgrupp. Fallgruppen 

matchades på kön, ålder och psykiatrisk diagnos med kontrollgrupp som varit i kontakt med 

psykiatrin under samma period och utgör studiens kontrollgrupp. Studien ämnar besvara 

följande frågeställningar: 
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Frågeställning 1. Skiljer sig fallgruppen, vad gäller vårdinsats och frekvens i 

psykiatrisk vårdkontakt från kontrollgruppen? 

Hypotes 1.1  Systematisk psykologisk behandling, stödjande samtal, läkemedel (som 

ordinerats inom psykiatrin) och ECT förekommer mer sällan i fallgruppen än i 

kontrollgruppen.  

Hypotes 1.2 Fallgruppen har färre antal besök i öppenpsykiatrin jämfört med 

kontrollgruppen. 

Hypotes 1.3 Fallgruppen har fler antal inskrivningar i heldygnsvården än 

kontrollgruppen. 

Hypotes 1.4 Antalet vårddygn i heldygnsvården är fler i fallgruppen än 

kontrollgruppen. 

Frågeställning 2. Skiljer sig fallgrupp från kontrollgrupp beträffande förekomst av somatisk 

sjukdom? 

Hypotes 2.1 Somatisk sjukdom är vanligare i fallgrupp än kontrollgrupp. 

Frågeställning 3. Vilka faktorer (typ av vårdinsats, frekvens i vårdkontakt och somatisk 

sjukdom) har ett samband med verkställande av suicid hos psykiatripatienter? 

Hypotes 3.1 Olika typer av vårdinsatser, frekvens i vårdkontakt och somatisk sjukdom 

har samband med verkställande av suicid. Hypotes om vilken enskild prediktor som kan 

förklara mest av variansen i verkställande av suicid formulerades inte på grund av 

kunskapsluckor eller motstridiga resultat i tidigare forskning.  
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Metod 

Utmärkande drag för en fall-kontrollstudie är att data samlas in för ett urval i en kohort, en så 

kallad fallgrupp, för att därefter kunna undersöka eventuella skillnader med en matchad så 

kallad kontrollgrupp (Björk, 2010). Denna design valdes då den möjliggjorde att undersöka 

skillnader mellan psykiatripatienter som verkställt suicid med en kontrollgrupp av patienter i 

psykiatrin som inte verkställt suicid. Designen lämpar sig även när man vill genomföra 

retrospektiva studier, vilket är högst aktuellt med tanke på denna studies urval.  

Material/Datakällor 

För att besvara studiens frågeställningar användes data från patientadministrativa systemet i 

Region Örebro län och dödsorsaksregistret. Från dödsorsaksregistret hämtades uppgifter om 

vilka individer i Örebro län som avlidit till följd av suicid, inklusive oklar avsikt. Från 

patientadministrativa systemet hämtades uppgifter två år bakåt i tiden om antal besök i vården 

samt antalet vårddygn och inläggningar i heldygnsvården. Vidare hämtades även 

åtgärder/åtgärdskoder, diagnoser/diagnoskoder i primärvård, psykiatrin och somatisk 

specialistvård därifrån.  

Diagnos- och åtgärdskodning. Samtliga diagnoser i denna studie är kodade utifrån den 

svenska versionen av International Classification of Diseases, ICD-10-SE vilket är en 

statistisk klassifikation över diagnoskoder som grupperar dödsorsaker och sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2011). De psykiatriska diagnoskoderna som använts i studien är hämtade 

från kapitel V, med diagnoskoder mellan F00-F99, och de somatiska diagnoskoderna medan 

de somatiska diagnoskoderna är hämtade från övriga kapitel i ICD-10-SE. I inledningen av 

detta arbete beskrevs dock diagnoserna ADHD och borderline personlighetsstörning utefter 

DSM-5 (APA, 2013) men enda skillnaden är att borderline personlighetsstörning heter 

emotionellt instabil personlighetsstörning i ICD-10-SE. Samtliga åtgärder i denna studie är 

kodade utefter klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) vilket är ett gemensamt sätt för all hälso- 
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och sjukvårdspersonal att på ett enhetligt sätt rapportera utförda åtgärder inom vården 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Deltagare och procedur 

PROS-projektet innefattar totalt 339 individer som verkställt suicid, inklusive dödsfall med 

oklar avsikt, under perioden 2007-01-01 och 2013-12-31. Dessa individer fanns registrerade i 

dödsorsaksregistret och var vid dödstillfället folkbokförda i Örebro län och hade svenskt 

medborgarskap och/eller svenskt personnummer.  

Fallgrupp. Inklusionskriteriet var, utöver ovan nämnda, att individen haft kontakt med 

öppen- och/eller psykiatrisk heldygnsvård två år eller närmare inpå verkställandet. 

Fallgruppen utgjordes av 143 individer (95 män och 48 kvinnor) med åldersspannet 14-83 år 

(M=46,46). Deltagarna i fallgruppens psykiatriska diagnoser redovisas i Figur 3. 

Kontrollgrupp. Inklusionskriteriet för kontrollpersonerna var att de skulle varit i kontakt med 

öppen- och/eller psykiatrisk heldygnsvård vid tidpunkten för fallpersonens dödsdatum. 

Genom befolkningsregistret kontrollerades att alla i kontrollgruppen levde när denna studie 

genomfördes.  

Exklusionskriteriet var om kontrollgruppen verkställt suicid efter fallpersonens datum 

för suicid. Kontrollgruppen hade samma könsfördelning men ett åldersspann på 14-85 år 

(M=46,41). 
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Figur 3. Frekvens över psykiatriska diagnoser i fallgruppen. 
Not. 17 diagnoser saknas pga. otillräcklig vårdinformation. I brist på information för att 
fastställa en diagnos användes en KVÅ-kod (Z004), med betydelsen ”Allmän psykiatrisk 
undersökning som ej klassificeras annorstädes”. 
* Exempel på övriga diagnoser i urvalet: akut stressreaktion, anpassningsstörning eller 
posttraumatiskt stressyndrom. 
 

Procedur i matchningen. Datafiler sammanställdes med fallgruppens psykiatriska diagnoser 

från öppenpsykiatrin och/eller psykiatrisk heldygnsvård. Fallpersonerna matchades sedan med 

kontrollpersoner på kön, närmast i ålder (+-2 år) och psykiatrisk diagnos av Region Örebro 

läns IT-avdelning. Om en fallperson hade fler än en diagnos valdes den huvudsakliga ut efter 

PROS rangordning över riskdiagnoser, se tabell 1. Rangordningen hade som funktion att 

hjälpa till att hitta en så nära matchning som möjligt, med likvärdig risk för suicid. 

Diagnoserna reducerades till max tre stycken för att det skulle vara en rimlig arbetsinsats att 

hitta kontrollperson. Kontrollpersonen togs fram efter fallpersonens huvuddiagnos och 

kontrollpersonen hade den huvuddiagnosen samma år som fallpersonen verkställde suicid.  
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Tabell 1 
Rangordning av psykiatriska riskdiagnoser och ICD-10-SE-koder. 
Psykiatrisk diagnos ICD-10-SE kod 
 
Bipolär sjukdom 

 
F31.0-31.9 

Depression F32.0-32.9 
Narkotikamissbruk F11-14, F16 & F19 
Psykossjukdom F20-F29 
Alkoholmissbruk F10.0-10.9 
Emotionell instabil 
personlighetsstörning*  

F60.3 & F32.0-32.9 

Ångeststörning*  F40.0-F41.9 & F32.0-32.9 
Ätstörning F50.0-F50.9 
ADHD/asperger/autism F90.0-F90.9, F84.5 & F84.0-F84.1 
Allmän psykiatrisk undersökning 
som ej klassificeras annorstädes 

Z004 

Not.* Med eller utan samtida depressiva syndrom. Fallpersoner med psykiatriskt syndrom och 
samtida depressiva syndrom, skattades ha en högre suicidrisk och matchades därför mot en 
kontrollperson med liknande samsjuklighet för att få så likvärdig kontrollpatient som möjligt.  

 
Etiska överväganden 

Enligt personuppgiftslagens13§ (1998:204), PuL, finns ett generellt förbud mot att behandla 

känsliga personuppgifter som rör exempelvis hälsa. Det finns undantag från detta enligt 19 § 

PuL ifall uppgifterna ska användas för forskningsändamål förutsatt att behandlingen av 

uppgifterna godkänts enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460). Den lagen styr också regler för samtycke (§ 17) från forskningspersonerna och 

undantag från detta krav (§§20-22). I PROS och denna studie har deltagare inte gett sitt 

medgivande av förklarliga skäl. PROS har fått godkännande av etikprövning hos regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala (diarienummer: 2015/138) att genomföra framtida studier 

inom projektet. Efter etikgodkännande genomförde även Region Örebro läns 

verksamhetschefer en sekretessprövning av utlämning av data från patientadministrativa 

systemet region Örebro län.  

Data som användes i denna studie består av känsliga personuppgifter vilket fordrade 

säkerhetsåtgärder i hanteringen. Materialet förvarades därför på ett lösenordsskyddat USB- 
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minne som efter användning var inlåst, vilket förhindrade dataspridning till obehöriga. Vidare 

ersattes deltagarnas personnummer med löpnummer i datafilerna och därmed kan inte känslig 

information härledas till specifika psykiatripatienter och resultaten redovisas på gruppnivå.  

Variabler 

Somatisk sjukdom. Somatisk sjukdom operationaliserades på två sätt; allvarlig somatisk 

sjukdom och förekomst av någon somatisk diagnos. Någon somatisk diagnos innefattade 

samtliga somatiska diagnoser som återfinns i ICD-10-SE och kodades JA (1) NEJ (0). Dessa 

diagnoser undersöktes inte enskilt. Allvarlig somatisk sjukdom undersöktes däremot både 

enskilt (varje sjukdom för sig) och som gruppvariabel (förekomst av någon sjukdom) och 

kodades JA (1) NEJ (0) beroende på förekomst av inkluderade sjukdomar, se Tabell 2. Skador 

till följd av suicidförsök, som inom kort ledde till dödsfall, inkluderades inte i någon av 

definitionerna av somatisk sjukdom. 

Tabell 2. Allvarliga somatiska sjukdomar som undersökts samt ICD-10-SE-koder. 
Allvarlig somatisk sjukdom ICD-10-SE diagnos Exempel på frekventa 

sjukdomar i urvalet 
   
Tumörer C00-D48 Cancer 
Endokrina sjukdomar, 
nutritionsrubbningar och 
ämnesomsättningssjukdomar 

E00-E90 Diabetes 

Nervsystemet G00-G99 MS, parkinson, demens, 
migrän eller epilepsi 

Cirkulationsorganen I00-I99 Hjärt- och kärlsjukdomar, 
Andningsorganen J00-J99 KOL eller astma 
Matsmältningsorganen K00-K93 Lever- och inflammatoriska 

tarmsjukdomar 
Muskeloskeletala systemet 
och bindväven 

M00-M99 Artros eller ledsjukdomar 

 

Vårdinsats. I datamaterialet fanns vårdinsatser registrerade två år bakåt i tiden för varje 

patient vilket resulterade i en ohanterligt stor mängd olika vårdinsatser som inte kunde 

kategoriseras på ett överskådligt sätt. Det kunde röra sig om allt från vårdplanering, bildterapi 

och akupunktur till möten med försäkringskassan och familjestöd. Detta hanterades genom att 
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de vårdinsatser som kom att undersökas i studien valdes ut för att de antingen har evidens för 

att minska risk för suicid, rekommenderas i vårdprogrammet för suicidnära patienter i Örebro 

eller för att de har visat sig kunna minska suicidintention och/eller suicidtankar. Dessa 

redovisas i Tabell 3 och kodades JA (1) NEJ (0) utefter förekomst. Samtliga vårdinsatser 

undersöktes enskilt men även genom två gruppvariabler: förekomst av systematisk 

psykologisk behandling JA (1) NEJ (0) och rekommenderad/evidensbaserad vårdinsats JA (1) 

NEJ (0).  

Tabell 3. Redogörelse för vårdinsatser som inkluderats i studien samt åtgärdskoder enligt 
KVÅ-kodsystem. 
Vårdinsatser Åtgärd KVÅ-kod 
Läkemedel Läkemedelsbehandling, 

uppföljning eller stöd 
AU116, AV127, DT011, 
DT030, DV004, DV046, 
XV012 

Elektrokonvulsiv 
terapi (ECT)      

ECT DA006 

Sy psy behandling  Psykodynamisk (PDT) DU008 
 Psykodynamisk psykoterapi F4010 
 Psykologisk behandling 

annan                                    
DU009 
 

 Dialektisk-beteendeterapeutisk 
terapi (DBT)    

DU021 

 Interpersonell (IPT)              DU022 
 Kognitiv-beteendeterapeutisk 

(KBT) 
DU011 
 

 Kognitiv                           DU010 
Stödjande samtal Stödjande samtal DU007 
Rek/ev vårdinsats Läkemedel Se ovan 
 Systematisk psykologisk BEH DU008-011 DU021-022 
 Stödjande samtal DU007 
 ECT DA006 
Not. Sy, systematisk; Psy, psykologisk; Rek, rekommenderad; Ev, evidensbaserad. 

 
Frekvens i vårdkontakt. Frekvens i vårdkontakt undersöktes med variablerna: totalt antal 

besök i öppenpsykiatrin, antal inläggningar i psykiatrisk heldygnsvård och antal dygn i 

psykiatrisk heldygnsvård. Även antal dagar från sista vårdkontakt till suicid (tidsdifferens) 

undersöktes och redovisas i Figur 4. Senaste vårdkontakt plockades ut från psykiatrins öppen- 

och heldygnsvård, somatisk specialist-och heldygnsvård samt primärvård, se Figur 4.  



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       31 
 

 
Figur 4. Diagram över vilken vårdkontakt som var den sista före verkställt suicid. Antalet 
dagar från sista vårdkontakt till verkställande anges i text högst upp i figuren och presenteras 
genom minst och högst antal dagar (min/max), medelvärde samt standardavvikelse.  
Not. 1Deltagare saknas pga. otillräcklig vårdinformation. 

 
Statistiska analyser 

Samtliga analyser genomfördes i IBM Statistical Package of Social Science (SPSS) version 

22.0 och alfanivån sattes till p <, 05. Mellangruppsjämförelser av kategoriska variabler 

utfördes med Chi-2 test. Oberoende tvåsidigt t-test utfördes för att jämföra grupperna på 

parametriska variabler. Eftersom inte samtliga data uppfyllde antaganden för 

normalfördelning eller lika varians utfördes även Mann-Whitney icke-parametriskt test vid 

behov. 

Vidare utfördes enkla logistiska analyser för alla variabler med utfallsvariabeln suicid 

JA (1) NEJ (0). De som visade sig vara signifikanta av dessa var: antal besök i 

öppenpsykiatrin, rekommenderade/evidensbaserade interventioner, systematisk psykologisk 

behandling, annan psykologisk behandling, DBT, läkemedel och någon somatisk diagnos. För 
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den multipla logistiska regressionen valdes dock bara fyra av dessa signifikanta prediktorer 

ut: läkemedel (p=0,012), antal besök i öppenpsykiatrin (p=0,001), förekomst av systematisk 

psykologisk behandling (p=0,001) och förekomst av någon somatisk diagnos de senaste två 

åren (p=0,026). Detta för att de var på kategorinivå (exempelvis systematisk psykologisk 

behandling och förekomst av någon somatisk diagnos) istället för enskild nivå (exempelvis 

DBT och tumörer) vilket gjorde att samma prediktor inte förekom flera gånger i den multipla 

regressionen. 

Det fanns outliers i data gällande frekvens i vårdkontakt två år bakåt i tiden, som bidrog 

till skevhet i normalfördelning och därmed kunde tänkas generera mindre tillförlitliga resultat. 

Dessa outliers både inkluderades och exkluderades inför två olika Mann- Whitney test för att 

undersöka om resultaten då blev olika (Field, 2009). För vårdkontakt i öppenpsykiatrin 

exkluderades en fallperson som haft 217 besök, under de två år som undersöktes, och en 

kontrollperson med 334 besök och deras kontroll- och fallperson. Gällande inläggning i 

psykiatrisk heldygnsvård exkluderades tre kontrollpersoner med 20, 27 och 33 antal 

inläggningar under de två aktuella åren och deras fallpersoner. Beträffande antal dagar i 

psykiatrisk heldygnsvård exkluderades två fallpersoner med 332 respektive 693 antal dagar i 

heldygnsvård, under aktuella två år, samt deras matchningar. Resultaten förändrades inte och 

därmed är outliers inkluderade i analyserna. 

Resultat 

Frågeställning 1. Distributionen för vårdinsatser fall- och kontrollgrupp emellan samt antalet 

psykiatripatienter som erhållit vilken/vilka vårdinsatser presenteras i Tabell 4, detta under de 

två år som undersöktes. Fallgruppen hade signifikant lägre förekomst av 

rekommenderad/evidensbaserad vårdinsatser jämfört med kontrollgruppen. Vidare erhöll de 

signifikant mindre systematisk psykologisk behandling än kontrollgruppen. Beträffande de 
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enskilda vårdinsatserna hade fallgruppen signifikant mindre annan psykologisk behandling, 

DBT och läkemedel. Det var ingen i urvalet som erhållit IPT som behandlingsintervention 

Tabell 4. Deskriptiv tabell över distribution för vårdinsatser patienterna erhållit två år bakåt i 
tiden, samt resultat om gruppskillnader från X2-test. 
Variabel Fall n (%) 

(n=143) 
Kontroll n (%) 
(n=143) 

Total n (%) 
(n=286)   ᵪ2 P 

      

Rek/ev vårdinsats 104 (72,7) 125 (87,4) 229 (80,1) 9,663 ,002 
Sys psyk behandling 18 (12,6) 44 (30,8) 62 (21,7) 13,921 ,000 
      
KBT 7 (4,9) 13 (9,1) 20 (7,0) 1,935 ,164 
DBT 1 (0,7) 7 (4,9) 8 (2,8) 4,629 ,031 
PDT 12 (8,4) 15 (10,5) 27 (9,4) ,368 ,544 
Stödjande samtal 70 (49,0) 80 (55,9) 150 (52,4) 1,402 ,236 
ECT 11 (7,7) 13 (9,1) 24 (8,4) ,182 ,670 
Läkemedel 87 (60,8) 107 (74,8) 194 (67,8) 6,410 ,011 
Annan psykologisk 
behandling 

8 (5,6) 18 (12,6) 26 (9,1) 4,231 ,040 

Not. Rek/ev, rekommenderad/evidensbaserad; Sys, systematisk; Psyk, psykologisk. 
Frihetsgrad=1. 
 

Tabell 5 presenterar resultaten av analyser gällande frekvens i vårdkontakt under de två 

åren som undersöktes. Mann-Whitney test visade att antalet besök i öppenpsykiatrin var 

signifikant färre för fallgruppen än kontrollgruppen U= 5529,00 (rankvärde) p=0,001. 

Fallgruppen hade inte signifikant fler inläggningar i psykiatrisk heldygnsvård än 

kontrollgruppen U= 9832, 50, p= 0,553. Fallgruppen hade slutligen inte heller signifikant fler 

vårddagar inom den psykiatriska heldygnsvården än kontrollgruppen U= 10097,500 p= 

0,848.     

 

 

 

 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       34 
 

Tabell 5. Redogörelse av medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och median (MD) för fall- 
och kontrollgruppen vad gäller frekvens vårdkontakt två år bakåt i tiden. 
 Fallgrupp 

(n=143) 
 Kontrollgrupp 

(n=143) 
   

         
Variabler M SD MD M SD MD P Std. Error 

dif 
Antal besök ÖV 
PSYK 

18,88 34,91 5,00 42,70 50,27 27,00 0,001 5,118 

Antal vårddygn 
PSYK HEL 

22,74 68,12 3,00 20,51 40,44 2,00 0,737 6,624 

Antal 
inläggningar 
PSYK HEL 

1,38 2,086 1,00 2,27 4,51 1,00 0,033 0,416 

Not. ÖV, öppenvård; PSYK, psykiatri; HEL, heldygnsvård. 

Frågeställning 2. Distributionen för somatisk sjukdom för fall- och kontrollgrupp samt 

antalet psykiatripatienter som haft vilken/vilka somatiska sjukdomar presenteras i Tabell 6. 

Det fanns en signifikant skillnad grupperna emellan gällande förekomst av någon somatisk 

diagnos X2 (1) = 4,98, p< .05 där fallgruppen hade någon somatisk diagnos i högre 

utsträckning än kontrollgruppen. Det var dock ingen signifikant skillnad grupperna emellan 

gällande allvarlig somatisk sjukdom. När det kom till vilken/vilka enskilda somatiska 

sjukdomar som urvalet hade, fanns det endast en signifikant skillnad grupperna emellan 

beträffande sjukdomar i nervsystemet X2 (1) = 4,64, p< .05 där kontrollgruppen oftare hade 

dessa sjukdomar än fallgruppen. 
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Tabell 6. Frekvenstabell över somatisk sjukdom och resultat från X2 test gällande somatisk 
sjukdom och suicid. 
Variabel Fall n (%) 

(n=143) 
Kontroll n (%) 
(n=143) 

Total n (%) 
(n=286) 

  ᵪ2 P 

 
 

     

Allvarlig somatisk 
sjukdom 

71 (49,7) 72 (50,3) 143 (50,0) ,014 ,906 

Någon somatisk 
diagnos 

102 (71,3) 84 (58,7) 186 (65,0) 4,982 ,026 

      
Tumörer 10 (7,0) 11 (7,7) 21 (7,3) ,051 ,821 
Endokrina 15 (10,5) 16 (11,2) 31 (10,8) ,036 ,849 
Nervsystemet 9 (6,3) 20 (14,0) 29 (10,1) 4,643 ,031 
Cirkulation 24 (16,8) 19 (13,3) 43 (15,0) ,684 ,408 
Andning 11 (7,7) 17 (11,9) 28 (9,8) 1,425 ,233 
Muskuloskeletal 22 (15,4) 26 (18,2) 50 (17,5) ,229 ,632 
Matsmältning 24 (16,8) 26 (18,2) 50 (17,5) ,097 ,756 
      
Not. Frihetsgrad=1.  

Frågeställning 3. Resultaten från den multipla logistiska regressionen presenteras i Tabell 7. 

Av de fyra prediktorer som undersöktes (systematisk psykologisk behandling, läkemedel, 

antal besök i öppenpsykiatrin och någon somatisk diagnos) var det endast systematisk 

psykologisk behandling och antal besök i öppenpsykiatrin som hade ett samband med 

minskad risk för suicid. Hög grad av dessa var då associerat med minskad risk (negativa Beta-

värden). Prediktorn någon somatisk diagnos hade en tendens till signifikans (p=0,054) och var 

associerad med ökad risk för suicid.  

Tabell 7. Multipel logistisk regressionsanalys av prediktorers samband med suicid. 
Variabel B 

(S.E.) 
Unadjusted OR 
(95% CI) 

p Adjusted OR  
(95% CI) 

p Nagelkerke 
R2 

       
Antal besök i 
öppenspsykiatri  

-0,012 
(0,004) 

0,984 
(0,976-0,991) 

0,001 0,988 
(0,979-0,996) 

0,004 0,149 

       
Läkemedel -0,318 

(0,281) 
0,523 
(0,315-0,866) 

0,012 0,727 
(0,419-1,262) 

0,258 0,149 

       
Systematisk 
psykologisk 
behandling 

-0,673 
(0,339) 

0,324 
(0,176-0,595) 

0,001 0,510 
(0,263-0,990) 

0,047 0,149 

       
Någon somatisk 
diagnos 

0,369 
(0,283) 

1,747 
(1,068-2,858) 

0,026 1,669 
(0,992-2,809) 

0,054 0,149 

https://www.google.se/search?hl=sv&q=Muskuloskeletal&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj64eC_kvDMAhXLDZoKHaIZCSMQBQgZKAA


VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       36 
 

Diskussion 
 
Många människor i världen dör varje år till följd av suicid och både nationell och 

internationell forskning bedrivs för att kartlägga riskfaktorer. Forskning beträffande 

vårdinsatsers betydelse för suicid och frekvens av vård före verkställande har hittills varit 

sparsam. Denna studie bidrar till forskningsfältet då dessa faktorer undersöktes och påvisade 

att psykiatripatienter som verkställt suicid erhållit mindre systematisk psykologisk behandling 

och haft färre antal besök i öppenpsykiatrin än kontrollpatienterna. Nedan diskuteras 

resultaten utifrån varje frågeställning. 

Frågeställning 1. Syftet var att undersöka om det fanns skillnad mellan fall- och 

kontrollgrupp gällande vårdinsats och frekvens i psykiatrisk vårdkontakt.  

Hypotes 1.1  Ett första viktigt fynd var att fallgruppen hade lägre förekomst av vissa 

systematiska psykologiska behandlingar och läkemedel än kontrollgruppen vilket gick i linje 

med uppställd hypotes. Vid första anblick tänktes det kunna ha varit just denna skillnad 

grupperna emellan som kunde förklara hur det kom sig att ena gruppen verkställt suicid men 

inte den andra. Men med tanke på studiens design är det inte möjligt att uttala sig om 

kausalitet, därför är en sådan slutsats inte möjlig att göra även om det skulle kunna motiveras 

utifrån tidigare forskning som identifierat läkemedel och systematiska psykologiska 

behandlingar som rekommenderade/evidensbaserade vårdinsatser för både suicidnära 

patienter och för enskilda diagnoser (Wasserman et al., 2011, Region Örebro län, 2009 och 

Kellner et al., 2005). De som verkställt suicid tycktes alltså inte ha erhållit den vård de borde 

utifrån det faktum att de antingen måste ha klassats som suicidnära och-/eller haft en diagnos.  

Hypotes 1.2 I linje med den andra hypotesen hade fallgruppen haft färre antal besök i 

öppenpsykiatrin än kontrollgruppen. Detta kan tänkas logiskt när det sätts i förhållande till 

resultatet i hypotes 1.1. Systematiska psykologiska behandlingar genererar förmodligen fler 

besök i öppenpsykiatrin, eftersom de ofta är av längre karaktär, och skulle kunna förklara 
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varför fallgruppen även hade färre antal besök i öppenpsykiatrin. Att dra slutsatsen att fler 

besök skulle vara av skyddande karaktär är inte möjligt, men trovärdigheten för en sådan 

slutsats ökar med grund i tidigare forskning som menar att det är av stor vikt att upprätthålla 

vårdkontakt för individer som tillhör högriskgruppen för suicid (Appleby et al., 1999).  

Hypotes 1.3 I motsats till uppställd hypotes hade fallgruppen haft färre antalet 

inläggningar i psykiatrisk heldygnsvård än kontrollgruppen. Det kan tyckas vara ett 

förvånande resultat med tanke på att nästan 20 procent av alla verkställda suicid i Sverige 

begås av patienter inom heldygnsvården (Hadlaczky, Stefenson & Wasserman, 2012). Det går 

samtidigt att argumentera för att resultatet är rimligt då psykiatrisk heldygnsvård har som 

funktion att fånga upp människor när de befinner sig i en extremt sårbar position och därmed 

kan rädda liv. 

Hypotes 1.4 I motsats till den sista uppställda hypotesen var det ingen skillnad mellan 

antalet dygn i psykiatrisk heldygnsvård. Det var mot förväntan då fallgruppen förväntades ha 

haft fler än kontrollgruppen som en indikation på sämre mående. Resultatet kan förstås i 

kontext till föregående hypotes resultat: att fler dygn i psykiatrisk heldygnsvård kan tänkas 

verka skyddande snarare än att vara indikation på allvarliga symptom av syndrom.  

Resultatdiskussion. Studiens resultat indikerar att det är av stor vikt att 

psykiatripatienter får del av de vårdinsatser som är rekommenderade/evidensbaserade och att 

en tät kontakt med öppenpsykiatrin upprätthålls. En intressant fråga är hur det kommer sig att 

fall- och kontrollgruppen skiljer sig åt gällande vårdinsatser och antal öppenvårdsbesök när de 

haft samma kön, ålder och diagnos och befunnit sig i psykiatrin under samma tidsperiod?  

Man kan diskutera ifall vården å ena sidan missade eller felbedömde vilken vårdinsats 

och frekvens i kontakten psykiatripatienterna som verkställde suicid borde haft. Å andra sidan 

finns möjligheten att de som sedan verkställde suicid undvek eller tackade nej till erbjuden 

vårdinsats och frekvent kontakt av olika anledningar. Forskning visar att minskning av vård 
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(t.ex. glesare intervall eller avslut av behandlingskontakt) hos patienter som verkställt suicid 

kan bero på att patienterna bedöms kliniskt förbättrade och att flertalet minskningar är på 

patientens egen begäran (Appleby et al., 1999). 

Om det var så att psykiatripatienterna som verkställde suicid felbedömdes skulle det 

exempelvis kunna ha varit för att de befann sig i en kritisk punkt i den suicidala processen (se 

Figur 1) där patienten bestämt sig för att verkställa suicid och därmed kommunicerat ett lugn 

och inte verkat vara i behov av en viss vårdinsats eller frekvent kontakt. 

Men psykiatripatienterna som verkställde suicid skulle likväl kunna ha blivit erbjudna 

vård men nekat, uteblivit eller hunnit verkställa suicid innan vårdinsats hann ges. Det är 

möjligt att de som verkställde suicid överlag upplevde allvarligare symptom till följd av sin 

psykiska ohälsa, exempelvis högre grad av upplevd hopplöshet (Hawton et al., 2013) och att 

desto mer upplevd hopplöshet desto mindre tilltro till att kunna bli hjälpt av psykiatrisk vård 

och där av tackade nej till erbjuden vård. Vidare hade denna patientgrupp kanske varken kraft 

eller ork att gå på inbokade besök eller kände att de var till för mycket besvär/inte ansåg sig 

vara värda den vård som erbjöds.  

Denna studie har inte kunnat ta del av all information om psykiatripatienterna och 

därmed finns frågetecken gällande om grupperna skiljde sig åt från början beträffande 

beforskade riskfaktorer, exempelvis socioekonomisk status eller tillhörande av 

minoritetsgrupp exempelvis annan etnicitet än svensk (WHO, 2014). Om så var fallet kan det 

tänkas att psykiatripatienterna som verkställde suicid i högre utsträckning hade annan etnisk 

bakgrund än svensk som i sin tur skulle kunna ha medfört språkliga barriärer som gjorde att 

adekvat vårdinsats inte kunde erbjudas till dem i samma utsträckning som till 

kontrollgruppen. Forskning visar att minoritetsgrupper är extra utsatta för diskriminering och 

löper ökad risk för suicid (WHO, 2014). Om de som verkställde suicid tillhörde någon 
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minoritetsgrupp i högre utsträckning än kontrollgruppen skulle diskriminering från vården 

kunna förklara skillnaderna gällande vårdinsats och frekvens i vårdkontakt. 

Frågeställning 2. Syftet var att undersöka ifall psykiatripatienter som verkställde suicid 

skiljde sig från kontrollgruppen beträffande förekomst av somatisk sjukdom.  

Hypotes 2.1 Det går att hävda att denna hypotes både är bekräftad och motbekräftad 

beroende på vilken operationalisering av somatisk sjukdom som används. Studiens resultat 

indikerar att psykiatripatienterna som verkställde suicid hade somatisk sjukdom i högre 

utsträckning än kontrollgruppen när operationalisering var “någon somatisk diagnos”. Det är 

ett resultat som går i linje med tidigare forskning som visat att individer med somatisk 

sjukdom är vanligt förekommande bland de som verkställer suicid (Webb et al., 2012). 

Däremot återfanns inget samband mellan somatisk sjukdom och verkställande av suicid 

när somatisk sjukdom undersöktes enligt PROS kategorisering. Resultatet går då å ena sidan i 

linje med Bolton et al. (2015) som inte heller fann någon ökad risk för suicid vid specifika 

somatiska sjukdomar men överensstämmer inte med Crump et al. (2014) som fann att 

specifika sjukdomar faktiskt var riskfaktorer för suicid. 

Tidigare forskning hävdar att konsensus inte råder kring huruvida somatisk sjukdom 

utgör en riskfaktor för suicid eller inte och studiens resultat speglar forskningsfältets. 

Resultaten varierar beroende på hur man operationaliserar somatisk sjukdom, som enskilda 

sjukdomar eller förekomst av någon diagnos överlag. 

Resultatdiskussion. Motstridiga resultat eller ej, analyserna genererade ändå resultat 

som påvisar samband mellan att ha någon somatisk diagnos och suicid som kan vara värt att 

diskutera. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att psykiatripatienter som verkställde suicid 

hade en större medfödd sårbarhet för somatisk sjukdom än kontrollgruppen. Det skulle kunna 

illustreras med stress- och sårbarhetsmodellen (som Figur 1 delvis bygger på) som menar att 

människor har olika medfödda och förvärvade förutsättningar att hantera fysisk och psykisk 
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stress i livet vilket kan vara avgörande för huruvida personen utvecklar psykisk eller somatisk 

ohälsa.  

En annan tänkbar förklaring till att de som verkställde suicid i större utsträckning hade 

någon somatisk diagnos kan ha varit för att deras psykiska ohälsa oftare manifesterades 

somatiskt än hos kontrollgruppen. Fallgruppen kan därför ha sökt mer somatisk vård och fått 

fler somatiska diagnoser av den anledningen. 

Sammanfattningsvis bidrar studiens resultat med stöd till redan befintlig forskning som 

menar att psykiatripatienter i stor utsträckning har somatiska sjukdomar (Webb et al., 2012) 

och att det kan finnas ett samband mellan verkställande av suicid och somatisk sjukdom 

beroende på val av definition av somatisk sjukdom. Ett samarbete mellan somatisk vård och 

psykiatri tycks vara av stor vikt då psykiatripatienterna som verkställde suicid befann sig 

inom båda vårdinstanserna. Utmaningen för vårdpersonal (och även framtida forskning) blir 

att på ett effektivare sätt försöka identifiera och nå fram till den här patientgruppen och se till 

att rätt vård ges på rätt instans.  

Frågeställning 3. Slutligen undersöktes hur mycket prediktorerna systematisk psykologisk 

behandling, läkemedel, antal besök i öppenpsykiatrin och någon somatisk diagnos 

tillsammans och unikt kunde förklara verkställande av suicid. 

Hypotes 3.1 Både färre antal besök i öppenpsykiatri och frånvaro av systematisk 

psykologisk behandling visade sig kunna förklara, och ha samband med ökad risk för 

verkställande av suicid. Förekomst av någon somatisk diagnos var associerat med ökad risk 

för suicid men detta samband hade endast en tendens till signifikans.  

Resultatdiskussion. Vilka slutsatser kan man då dra kring att fler antal besök i 

öppenpsykiatrin har samband med minskad risk för suicid? Man kan tänka sig att antalet 

besök är av stor vikt då det bidrar till kontinuitet i kontakten med psykiatrin och skulle vara 

den verksamma mekanismen. Socialstyrelsen (2003) menar att just kontinuitet, motiverande 
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av fortsatt stöd samt aktiv uppföljning är mycket viktiga inslag i behandlingen av suicidnära 

patienter och det kan vara just dessa inslag som återspeglas i de mer frekventa besöken. Det är 

rimligt att tänka att psykiatrin har bättre koll på de patienter som har frekvent kontakt och 

därmed även kan vara uppmärksamma på förändringar i mående och tecken på suicidalitet. 

Vidare blir det ovan förda resonemanget kring frekvens och uppföljning i 

behandlingskontakten intressant satt i sammanhanget att systematisk psykologisk behandling 

har skyddande effekt. Skulle denna effekt kunna bero på att psykologisk behandling ofta 

sträcker sig över en längre tid? Socialstyrelsen (2003) menar att det är särskilt viktigt att 

fortlöpande följa upp patientens suicidbenägenhet, något som kan tänkas underlättas om man 

har kontakt över tid. Det bör dock poängteras att denna studie inte undersökt hur många besök 

varje psykologisk behandling utgjorts av, så möjligheten finns att det bara rört sig om enstaka 

besök. I så fall bör det finnas någon annan verksam mekanism i systematisk psykologisk 

behandling som verkar preventivt för suicid och har effekt. Att så är fallet är dessutom troligt 

eftersom både ökat antal besök och erhållen systematisk psykologisk behandling enskilt/i sig 

självt har samband med att minska risk för suicid. Sammanfattningsvis understryker resultaten 

vikten av systematisk psykologisk behandling och frekvent kontakt med öppenpsykiatrin. 

Rätt vårdinstans. Oavsett samsjuklighet eller allvarlighetsgrad i symptom på psykisk 

ohälsa har studiens psykiatripatienter alla vid minst ett tillfälle haft kontakt med psykiatrin. 

Detta kan ses som en indikator på att patienten haft annat vårdbehov än vad första linjen 

(länets ungdomsmottagningar och vårdcentraler) kunnat erbjuda. Av anledningar som tidigare 

diskuterats kan patientgruppen som verkställde suicid ha felbedömts och gått miste om 

studiens bevisade skyddande faktorer dvs. flertal besök i psykiatrisk öppenvård och 

systematisk psykologisk behandling. Resultaten skulle kunna indikera att det finns 

organisatoriska och strukturella riskfaktorer för suicid då en psykiatripatient olyckligtvis kan 

ha felbedömts och fått fel vård på fel plats. Resultatet kan därmed indikera att ifall en individ 
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är i behov av psykiatrisk vård kan avsaknaden av denna utgöra en risk för verkställande av 

suicid även om individen behov av psykiatrisk vård givetvis kan förändras över tid. 

Förvånande resultat 

Det kan vara av intresse att kort lyfta fram ett par resultat som förefaller sig förvånande. Det 

första är att studien inte kunde påvisa skillnad i förekomst av PROS kategorisering av 

allvarliga somatiska sjukdomar, som förväntades ha samband med verkställande av suicid. Ett 

annat förvånande resultat var att ungefär hälften av hela studiens urval hade en allvarlig 

somatisk sjukdom. Båda dessa resultat kan förklaras av den vanligt förekommande 

samsjukligheten mellan psykisk och somatisk sjukdom hos psykiatripatienter (Rihmer & 

Rutz, 2009). Grupperna skiljde sig kanske inte åt från början och urvalet är helt enkelt en mer 

utsatt grupp än övrig population. Resultaten kan även diskuteras utifrån att kategoriseringen 

av somatisk sjukdom har betydande brister, se rubriken styrkor och begränsningar. Ett tredje 

förvånande resultat var att sjukdomar i nervsystemet förekom oftare hos patienter som inte 

verkställt suicid, någon vidare diskussion förs dock inte kring möjliga förklaringar till detta, 

då området sträcker sig utanför författarnas kompetens och studiens fokus. Ett fjärde och sista 

förvånande resultat var att den vanligaste vårdkontakten att ha som sista kontakt, innan 

verkställt suicid, var i öppenpsykiatrin, vilket går emot tidigare forskning som påvisat att 

primärvården ofta är den sista vårdkontaktinstansen (Draper, Kõlves, De Leo & Snowdon, 

2013). Att sista besöken visade sig vara flest i öppenpsykiatrin och att fler besök där är 

associerade med minskad risk för suicid indikerar att utrymme för att viktigt preventivt arbete 

utförs där men också att utrymme för förbättring finns. Även det faktum att primärvården 

hade näst flest sista besök före verkställt suicid, och att psykiatripatienter ofta har somatisk 

sjukdom, motiverar preventiva insatser även där. 

 

 



VILKEN VÅRD ÄR LIVSVIKTIG?                       43 
 

Studiens styrkor och begränsningar 

Denna studie har flera styrkor värda att lyfta fram. En första är att den har klinisk relevans då 

urvalet bestod av faktiska patienter och att resultaten därmed direkt kan bidra med kunskap 

om förebyggande arbete kring suicid i den kliniska verklighet data är inhämtad från. En andra 

styrka är att studien har ett stort urval och inkluderar alla som verkställde suicid mellan 2007-

2013 i Örebro som varit i kontakt med psykiatrin, vilket ökar tillförlitligheten i resultaten och 

den externa validiteten för psykiatripatienter. En tredje påtaglig styrka är att inte bara vårddata 

från psykiatrin undersöktes, utan även om de vårdats inom somatisk specialistvård eller 

primärvård, när sista besök var och eventuell somatisk diagnos.  

Studien har dock vissa begränsningar och följande stycke uppmärksammar några av 

dem. För att nämna dem i kronologisk ordning är den första att studien varit beroende av det 

datamaterial som tillhandahållits av landstinget, vilket begränsat utformningen av 

frågeställningar och områden att undersöka. Till exempel hade information om demografiska 

faktorer varit önskvärt eftersom vissa av dem utgör kända riskfaktorer för suicid och hade 

varit viktiga att kontrollera för. Dessvärre fanns det inte möjlighet att invänta dessa data på 

grund av tidsbrist. 

Vidare bestod studiens material av vårddata från olika vårdaktörer där många olika 

yrkesutövare gjort rutinmässiga kliniska bedömningar och dokumenterat diagnos- och 

åtgärdskoder. Interbedömar reliabiliteten i dessa bedömningar och diagnossättningar kan 

eventuellt ifrågasättas. Det visade sig även vara stora skillnader i dokumentationen mellan 

åren i studien gällande till exempel KVÅ kodning, då det var märkbart mer väldokumenterat 

de senare åren. Det innebar att vårdinsatser kan ha underrapporterats och därmed missats. 

Studien har vidare inte kunnat kvalitetssäkra kodning av åtgärder så att det som kodats som 

till exempel systematisk psykologisk behandling faktiskt innehållit denna behandling. 

Begreppsvaliditeten i vårdinsatsdata kan därför till viss del ifrågasättas. 
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Den andra begränsningen med studien är matchingen som gjordes för fallgruppen. Det 

gick inte att matcha fall- och kontrollgruppen på allvarlighetsgrad i symptom till följd av 

psykiatriska syndrom eller funktionsnedsättning, förutom när det kom till depression där det 

var uppdelat i lätt, måttlig och svår depression. Att ha allvarligare symptom till följd av sitt 

psykiatriska syndrom eller högre funktionsnedsättning kan tänkas påverka risken för suicid 

mycket och kan ha varit en tredje variabel som i sig kunde ha förklarat många av de skillnader 

som fanns mellan grupperna. Överlag kunde inte studien kontrollera för tredje 

variabelproblematik då en del önskvärd data om urvalet inte fanns att tillgå eftersom det inte 

är en experimentell design. 

En tredje begränsning med studien är att den inte kontrollerade för huruvida 

psykiatripatienterna till exempel fått psykologisk behandling eller läkemedel hos privat aktör, 

primärvård eller inom somatisk vård. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten i resultaten då 

erhållen vårdinsats och frekvens i vårdkontakt kan ha funnits men inte upptäckts. 

En fjärde begränsning är att studien enbart innefattade psykiatripatienter som 

verkställde suicid vilket begränsar generaliserbarheten till andra populationer. Däremot är 

Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik lika för alla län, så det går att generalisera till andra 

patientpopulationer i psykiatri i Sverige, med vetskapen att man i alla län missat viktiga 

grupper, såsom icke-folkbokförda och asylsökande.  

En femte och sista begränsning som är nödvändig att nämna är operationaliseringen av 

somatisk sjukdom. Kategoriseringen av vilka allvarliga somatiska sjukdomar som skulle 

undersökas i studien gjordes i samrådan med PROS och var i linje med tidigare forskning. 

Kategoriseringen visade sig dock vara svåranvänd i det praktiska arbetet med data då den till 

exempel innefattade hela diagnoskapitel där vissa sjukdomar som inte var relevanta (till 

exempel till synes inte alls allvarliga sjukdomar) inkluderades samtidigt som potentiellt 

relevanta sjukdomar uteslöts eftersom vissa diagnoskapitel inte inkluderades. Det andra 
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försöket att operationalisera somatisk sjukdom (någon somatisk diagnos) hade också brister 

då den var väldigt bred och inkluderade mycket.  

Sammanfattningsvis påverkas de slutsatser som kan dras av resultaten negativt på grund 

av detta då inkluderingen av somatiska sjukdomar på många sätt var godtycklig.   

Framtida forskning och slutsats 

Fler omfattande fall-kontrollstudier som bekräftar att systematisk psykologisk behandling och 

fler antal besök i öppenpsykiatrin kan minska risk för suicid behövs innan mer långtgående 

slutsatser kan dras. Om resultaten bekräftas, är det av största vikt att undersöka hur det 

kommer sig att psykiatripatienter som verkställer suicid inte erhåller lika vårdinsatser eller 

samma frekventa kontakt trots matchning på ålder, kön och diagnos med kontrollpatienterna. 

Detta för att på sikt kunna nå dessa psykiatripatienter och ge dem de insatser som faktiskt ser 

ut att skydda från verkställande av suicid. Studier av longitudinella slag rekommenderas för 

att följa psykiatripatienter som tillhör riskgrupper för suicid. Exempelvis skulle man i en 

longitudinell studie kunna följa patienter som lider av depressiva syndrom och undersöka 

vilken vårdinsats de erbjuds och hur/om de tar till sig av den. 

Framtida forskning behöver även fortsätta att kartlägga samspelet mellan somatisk 

sjukdom och verkställande av suicid då både denna studies, och övriga forskningsresultat 

fortfarande är motstridiga. En väg att gå skulle kunna vara att undersöka underliggande 

mekanismer i somatisk sjukdom snarare än vilka specifika diagnoser/sjukdomar som kan 

tänkas ha en länk till suicid. Slutligen behövs också fler omfattande studier som bekräftar att 

antal besök i öppenpsykiatrin och systematisk psykologisk behandling oberoende varandra 

har samband med suicid. Det är sedan av vikt att förstå resultaten i sin kontext och forska 

vidare på hur det kan komma sig att dessa faktorer är associerade med minskad risk för suicid. 
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Sammanfattningsvis ämnar denna studie bidra med kunskap till kartläggningen av vilka 

riskfaktorer som kan tänkas predicera suicid. Detta för att identifiera patienter som befinner 

sig i riskzonen. Studien har med dess resultat bidragit med det och även synliggjort potentiellt 

skyddande faktorer och utrymmen för preventivt arbete. 
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