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Får man ta sitt liv?

JA

NEJ

Skillnad professionell och privat inställning?



En person som inte orkar leva

1. Olösliga problem: Jag klarar inte av det! 

2. Utmattning: Jag orkar inte längre!

3. Psykisk smärta: Jag står inte ut!

4. Utanförskap: Jag är alldeles ensam.



Avskedsbrev

” Sörj mig inte. Jag lider inte, och det borde 

inte ni heller göra. När ni tänker på mig, 

tänk inte på de stunder jag missar. Tänk på 

de fantastiska stunder vi har spenderat 

tillsammans - alla mysiga julaftnar och 

underbara resor. Det skulle ha gjort mig 

glad.”



Vad önskar man sig?
En annan människa:

 Jag kommer att göra allt som står i  min makt för 

att du ska välja att leva

 Jag bryr mig om hur det går för dig

 Jag lyssnar 

 Jag vill förstå

Vi kan inte lösa våra patienters problem, hur gärna 

vi än vill. Vi kan inte heller ta över ansvaret för 

patientens liv.



Professionell attityd

 Jag kommer att göra allt som står i min makt för att 

du ska välja att leva

 Varje självmord är en katastrof

 Någon (jag) blir ledsen om du tar ditt liv, det får inte 

hända

”Livet slåss för dig” Bruno K Öijer

Vi kan hjälpa människor att välja livet, men det är 

mycket i våra patienters liv som vi inte kan påverka





Sårbarhet

INDIVID

• Ärftlighet och biologi
• Personlighetsdrag
• Tidigare s-försök
• Trauma i barndomen, erfarenhet av våld
• Psykisk sjukdom, beroendetillstånd
• Somatisk sjukdom
• Psykosocial situation/kriser
• Tillgång till dödliga metoder
• Uppföljning inom vården
• Kön, ålder, ekonomi, bostadsort, ursprungsland
• Utanförskap
• Grubblande över sexuell identitet

SAMHÄLLE

• Arbetslöshet/finanskris
• Stigma för psykiska sjukdomar och 

suicid
• Tillgång till dödliga metoder
• Tillgång till alkohol, droger
• Diskriminering, mobbing 
• Rapportering av suicid i media
• Ensamhet
• Könsroller

VÅRD

• Dålig tillgänglighet
• Bristande kompetens och rutiner
• Dålig kontinuitet och uppföljning
• Säkerhetsbrister 
• Bristande samverkan



Riskfaktorer

 Underliggande – går ofta inte att påverka 

 Akuta – utlösande faktorer 

Ska vägas in i behandlingsplaneringen.

Ägna mest tid åt det som går att påverka.



Riskbedömning

Psykisk sjukdom – flera diagnoser? Samsjuklighet somatisk sjukdom? 

Beroendesyndrom?

Tidigare suicidförsök, allvarlig självdestruktivitet –

Har du någon gång haft det så svårt att du har försökt ta

ditt liv eller varit nära att göra det? Är du rädd att det ska hända?

Suicidal intention – När man har det så här svårt är det vanligt

att man tänker att livet inte är värt att leva. Hur är det för dig?

Om ja – vad är det som hindrar dig från att ta ditt liv?

Personlighet – Mönster av flykt, problemlösningsförmåga, impulsivitet

Livsvärden – Vad hjälper dig att orka? 

Nätverk – Vem känner till hur du har det? Vem ber du om hjälp?

Utlösande faktorer – Vad har hänt?



Individens berättelse



Normalisering och acceptans 

 När man mår som du gör är det vanligt att man 

tänker att livet inte är värt att leva. Hur är det för 

dig?

 Jag har träffat många i den här situationen, jag vet 

att man kan tänka att man inte vill leva eftersom allt 

känns så hopplöst.

 Vill du berätta hur du tänker om liv och död? 

 Så kan man tänka, men man kan också tänka så här.

Målsättningen är inte att avlägsna patientens 

suicidtankar!



Hur gör man?

Bekräftelse, uppmuntran

det känns hopplöst hör jag

du tror inte att någon kan hjälpa dig

det du berättar låter allvarligt

du är besviken

berätta gärna mer, det är viktigt att jag förstår

du är modig som berättar

jag är glad att du berättar för mig

jag tror på dig och jag vill förstå



Balans mellan svårigheter och möjligheter 

 Vad är viktigt i ditt liv?

 Vad har hjälpt dig att orka fram till idag?

 Vad skulle du säga till en vän som befann sig i din 

situation?

 Kan du trösta dig själv? Kan du trösta någon annan?

 Hur går vi vidare tycker du? Vad kan du göra, vad kan

närstående göra, vad kan vi göra?

 Har du något råd till mig?

Gemensamt ansvar - delaktighet



Eget ansvar

 Hur tror du att det skulle bli för din familj om du tog ditt

liv?

 Är du själv rädd för att dina tankar ska övergå i

handling?

 Vad har fått dig att avstå från att försöka ta ditt liv fram

till idag?

Skyddsfaktorer ska förstärkas



Existentiella frågor

 Vad tror du händer efter döden?

 Är du rädd för att dö?

 Vad har gjort ditt liv värt att leva fram till idag?

 Har du en tro?

 Brukar du be? Är det en tröst för dig?





Mina böcker och podcast

Podcast om suicid:

Allt du velat veta

https://aca.st/19129f

Existenspodden

Inferno podcast

”Sinnessjukt”

SVTplay: 30 liv i veckan

Föreläsningar på nätet

https://aca.st/19129f

