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Sammanfattning 

Den här uppsatsen bygger på data för 227 patienter som har kommit in akut till Södersjukhuset i 

Stockholm efter självmordsförsök. I samband med detta fick de hjälp med vidarelänkning till 

någon annan adekvat hjälpinstans av en konsultpsykiatrisk verksamhet för självmordsnära 

patienter. I uppsatsen undersöks förekomst av olika riskfaktorer för självmordsförsök/självmord 

bland dessa patienter. Länkningsförfarandet granskas genom att studera skillnader mellan dem 

som vidarelänkats till offentlig psykiatri och dem som länkats till någon annan instans för att 

analysera eventuell social snedfördelning i patientgruppen. Trots att man delvis kan tala om 

”lyckade länkningar” var det en ganska stor andel av patienterna som aldrig kom i kontakt med 

den instans dit de länkats för fortsatt stöd. För att undersöka detta vidare, analyseras därför vad 

som karakteriserar dem som kommit i kontakt med länkningsstället i förhållande till dem som 

inte hade kommit i kontakt. 

 

Flera av de riskfaktorer för självmord och självmordsförsök som har konstaterats i andra 

undersökningar kan återfinnas även i den här studien. Det gäller t.ex. att man i stor utsträckning 

haft tidigare kontakter med psykiatrin och har diagnoser som missbruksproblem och 

personlighetsstörning. Granskningen av social snedfördelning i patientgruppen visade på 

signifikanta skillnader med avseende på att patienter med missbruksdiagnos hade lägre odds att 

länkas till offentlig psykiatri. Missbruksproblemen behandlas troligtvis inom beroendevården 

istället. För kön, ålder, civilstånd, etnicitet, taxerad inkomst, antal självmordsförsök och vilken 

konsult som länkat vidare kunde inga skillnader påvisas. Resultaten från analysen om vilka som 

kom i kontakt med sitt länkningsställe visade att kvinnornas odds att ha kommit i kontakt med 

sitt länkningsställe inom offentlig psykiatri var högre än männens. Det kan t.ex. förklaras 

genom att många redan tidigare haft täta kontakter med psykiatrin (”tillvänjning”). De som inte 

hade haft tidigare kontakter med beroendevården hade högre odds att komma i kontakt med sitt 

länkningsställe, vilket pekar på att missbruk har sin egen problematik som kräver egna 

stödinsatser. 

. 

Patienterna kan sägas vara representativa för individer som gör självmordsförsök med avseende 

på variabler som förekomst av psykiatriska diagnoser, att flest är kvinnor och på riskfaktorer 

som att vara ensamstående, ha låga inkomster och att tidigare ha haft kontakter med psykiatrin. 

Nyckelord: självmordsförsök, konsultpsykiatri, riskfaktorer 
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1. Inledning 

1.1 Självmordsförsök 

Samhällets syn på självmord och självmordsförsök har ändrats över tid vilket bl.a. 

sammanhänger med i vilken utsträckning samhället/kulturen har uppfattat att individen själv 

har rätt att bestämma över att leva eller ej. Den som försökte ta livet av sig straffades t.ex. 

ända fram till 1860-talet eftersom det ansågs som ett beslut som endast gud kunde råda över 

[Mäkinen 1997]. Även om självmordshandlingar inte längre är lagstadgat förbjudna idag, 

väcker de ändå djupa reaktioner hos de flesta eftersom vi har svårt att acceptera att någon inte 

längre vill leva. 

 

Storleksordningen mellan allvarliga självmordstankar, självmordsförsök och fullbordade 

självmord i Sverige per år har angivits till att 200 000 har självmordstankar, 20 000 försöker 

ta sitt liv och 2000 begår självmord [Beskow 1992, Socialstyrelsen 1985]. Enligt färskare 

dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen har det totala antalet självmord nu sjunkit till omkring 

1 500 per år [Dödsorsaksstatistik från Epidemiologiskt centrum. http://www.sos.se]. Enligt 

Salander Renberg [1998] kommer sjukvården bara i kontakt med ungefär en fjärdedel efter 

självdestruktiva handlingar. Socialstyrelsen uppskattar att det rör sig om hela 50 % som aldrig 

kontaktar vården [Socialstyrelsen 2001]. De flesta som försöker ta sitt liv dör emellertid 

slutligen en naturlig död. Vårdstatistiken visar att under år 1996 var det 1,5 % av dem som har 

varit i kontakt med slutenvården efter självdestruktiva handlingar som också slutligen begått 

självmord under året [Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet 2000]. 

 

Några av de riskfaktorer vid självdestruktivt beteende som forskning och bevakning på 

området lyfter fram kan återfinnas i social tillhörighet, tidigare gjorda självmordsförsök, att 

vara ensamstående, arbetslöshet, tidigare psykiatrisk slutenvård, missbruksproblem och 

personlighetsstörning [Aldridge 1999; Kerkhof 2000; Linehan, Rizvi m.fl. 2000; Murphy 

2000; Platt & Hawton 2000; Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet 2000; Wasserman & 

Eklund 1993]. Ett försök att identifiera riskgrupper bland kvinnor visade att de kvinnor som 

försökt ta sitt liv inte var socialt integrerade i samma utsträckning som andra kvinnor och de 
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var inte heller lika friska fysiskt och psykiskt. Även livsstilen utgjorde en riskfaktor i form av 

större alkohol- och tobakskonsumtion liksom mindre motion [Ringskog 2001]. 

 

Generellt sett kan man säga att det största antalet självmord i västvärlden sker bland män. När 

det gäller självmordsförsök, eller parasuicid, kan däremot det största antalet återfinnas bland 

kvinnorna [Aldridge 1999; Hjelmeland 1999; Kerkhof 2000; Ringskog 2001; Socialstyrelsen 

2001; Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet 2000]. Självmordsförsök är vanligast i yngre ålder 

för kvinnor (15-24 år) och i något högre ålder för män (25-44 år) [Socialstyrelsen 2001]. 

Senare siffror visar också att den största andelen självmordsförsök återfinns bland kvinnorna 

upp till femtio års ålder och att den största könsskillnaden avser åldern 15-24 år, där 

kvinnorna är starkt överrepresenterade [Socialstyrelsen 2003]. Bland de yngre kvinnorna som 

vårdats på sjukhus efter självdestruktiva handlingar kan en ökning noteras. Man tror att detta 

eventuellt har sin förklaring i förändrade metoder som i större utsträckning kräver 

efterföljande vård [Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet 2000]. Självmordshandlingar bland 

de äldsta leder oftare till döden än självmordshandlingar bland yngre. Ytterligare en skillnad 

är kanske att man inte är lika benägen att prata med någon om sina planer och går tillväga på 

annat sätt, såsom t.ex. mat- och medicinvägran [Retterstöl 1993]. 

 

Dödligheten i självmord är mångfalt högre bland dem som vårdats för psykisk sjukdom än 

bland befolkningen i övrigt [Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet 2000]. Andra 

undersökningar visar att ungefär två tredjedelar av dem som försöker ta sitt liv har uppsökt 

någon form av sjukvård före försöket [Aldridge 1999]. De senaste åren har sjukfrånvaron 

p.g.a. psykiska besvär ökat och stod för 14 % av sjukskrivningar med sjukintyg 1999. 

Psykiatriska diagnoser var grunden till 24 % av de nybeviljade förtidspensionerna året innan, 

d.v.s. 1998 [Hensing 2000]. För unga personer är dessutom psykisk ohälsa den viktigaste 

grundorsaken till sjukersättning (f.d. förtidspension) [Socialstyrelsen 2001]. 

1.2 Konsultpsykiatri i Stockholm 

Konsultpsykiatri (eng. consulting-liaison psychiatry) är en psykiatrisk verksamhet som riktar 

sig till patienter med somatisk och psykiatrisk komorbiditet d.v.s. besvär som är både 

somatiska och psykiska (t.ex. hjärtpatienter som har ångest). Man använder begreppet 

consulting för att man inte utför behandlingar, utan har s.k. konsultationer med patienten för 
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att reda ut problembilden. Liaison kan översättas med länkning d.v.s. psykiatern länkar 

patienten vidare till annan adekvat instans för fortsatt hjälp. Länkningen kan vara till en annan 

vårdinstans, men också till socialtjänst eller familjerådgivning o.s.v. beroende på hur 

problematiken ser ut. Tanken bakom länkningen är att minska lidandet för patienten genom 

att snabbt kunna erbjuda behandling eller hjälp på annat håll. Samtidigt kan snabb hjälp 

innebära att patienten slipper en längre tids sjukskrivning
1
.  

 

Vid stora akutsjukhus finns det många patienter som drabbats av akuta somatiska trauman 

som kan leda till psykiska krissituationer och behov av psykiatriskt stöd. I Norge och 

Danmark har man upprättat särskilda konsultpsykiatriska ”team”, men i Sverige har sådan 

verksamhet varit mindre vanlig. Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm är ett av Europas största 

akutsjukhus och där startade 1 oktober 1998 en sådan psykiatrisk försöksverksamhet med tre 

psykiatrer i samverkan mellan akutsjukvård och psykiatri. Man riktade sig till patienter som 

kommit till akutmottagningen eller den medicinska intensivvårdsavdelningen. Ett av 

verksamhetens syften var att förebygga upprepning av suicidhandlingar genom att snabbt 

länka till psykiatrisk vård och sociala insatser när så krävdes. Mellan den 1 oktober 1998 och 

31 december 1999 gjordes 2 364 konsultationer med patienter från Stockholms olika 

sjukvårdsområden. Majoriteten av dem kom från det som då hette södra sjukvårdsområdet 

(SSSO) och 227 av dessa var patienter som kom in akut till SÖS efter självdestruktiva 

handlingar. Föreliggande uppsats handlar om dem. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Forskning omkring självmord har, som ovan nämnts, definierat en mängd riskfaktorer, 

däribland med avseende på psykisk hälsa och självmord. Det har t.ex. visat sig att en 

kombination av missbruk och personlighetsstörning medför ökad risk för upprepning av 

självmordsförsök jämfört med annan psykiatrisk problematik [Aldridge 1999; Murphy 2000; 

Socialstyrelsen 2001]. Andra undersökningar lyfter fram att medan alkoholmissbruk är ett 

större problem bland män, är depression vanligare bland kvinnor [Hjelmeland 1999; Krantz 

2002; Lindström, Nordh m.fl. 1998]. En teori som diskuterats i samband med detta är att 

kvinnor och män skulle uttrycka depression på olika sätt och att männen därför oftare hamnar 

                                                      
1
 Personlig kommunikation med PHD M Jeanneau, Enheten för psykisk hälsa, Stockholms läns 

landsting.  
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i alkoholmissbruk, medan kvinnorna istället söker sig till vården för att få hjälp [Hensing 

2000; Salander Renberg 1998]. Utöver riskfaktorerna på det psykiatriska området finns det 

olika sociodemografiska faktorer som kan bidra till en ökad sårbarhet och därmed ökad risk 

vid olika tillfällen i livet. Ett av uppsatsens syften är därför att undersöka förekomsten av 

riskfaktorer för självmordsförsök i den undersökta gruppen. 

 

Personer som drabbas av långvariga psykiska problem tillhör traditionellt de svagare 

grupperna i samhället och kan inte förväntas orka ställa krav i samma utsträckning som andra.  

Erfarenheter av självmordsförsök som ytterligare pålagring kan dessutom förväntas försvåra 

situationen ytterligare. Mot bakgrund av detta inställer sig frågan hur patienterna i den här 

undersökningen har länkats vidare i förhållande till sina behov. Framkommer det någon social 

snedfördelning i patientgruppen om man granskar länkningsförfarandet? Ytterligare ett syfte 

är därför att undersöka hur skillnaderna ser ut mellan de patienter som länkades vidare från 

det psykiatriska konsultteamet på SÖS till offentlig psykiatri och dem som länkades till annat 

ställe.  

 

Det finns kunskap om att efter ett självmordsförsök är risken för ett fullbordat självmord inom 

det närmaste året stor.  Stöd och hjälp från vården och andra samhällsinstanser skulle kunna 

bidra till att man kan se andra lösningar på problemen. Här finns en anknytning till uppsatsens 

patientgrupp genom att det saknas noteringar för många om att man har kommit fram till den 

instans dit man länkades av konsultteamet. Detta kan naturligtvis ha olika förklaringar. Många 

som försökt ta sitt liv berättar t.ex. om efterföljande skuld- och skamkänslor som kan göra att 

man inte söker hjälp, men vilka andra hinder skulle kunna vara tänkbara? Varför har man 

avstått från den hjälp som man skulle ha kunnat få? I det här sammanhanget finns det därför 

skäl att undersöka vad som karaktäriserar dem som kom i kontakt med länkningsstället i 

förhållande till dem som inte gjorde det.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

I vilken utsträckning förekommer de riskfaktorer som identifierats för självmord och 

självmordsförsök i den undersökta gruppen? 

Hur skiljer sig de patienter som länkades till offentlig psykiatri från dem som länkades till 

annat ställe? 
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Hur skiljer sig de patienter som länkades till offentlig psykiatri och kom i kontakt, från dem 

som inte kom i kontakt med sitt länkningsställe? 

2. Några teoretiska 

förklaringsmodeller till 
självmordsförsök 

2.1 Sociologiska förklaringsmodeller 

De olika teorierna och förklaringsmodellerna om självmordsförsök tangerar i hög grad 

teorierna om självmord och många studier har gjorts om varför det är fler män som tar livet av 

sig medan flest självmordsförsök görs av kvinnor. Forskningsområdet har till stor del sina 

rötter i Durkheims sociologiska teorier om självmord. Hans ansats var i korthet att 

människans beteende inte främst styrs av individuella, psykologiska drivkrafter, utan det är 

sociala och strukturella faktorer som är avgörande. Samhällets mål är överordnade individens 

enligt Durkheim och därför ansåg han att det är ett brott mot samhället att begå självmord 

[Durkheim 1993].  

 

Durkheim menade också att självmordsfrekvensen i ett samhälle är avhängig samhällets grad 

av integration och för att beskriva detta använde han sig av fyra centrala begrepp: egoism, 

altruism, anomi och fatalism. I det egoistiska samhället är graden av integration låg och 

människan styrs av egoistiska mål. Detta kommer i längden att upplevas som 

otillfredsställande och självmordet kan uppfattas som en väg ut. Det altruistiska samhället 

däremot, kan enligt Durkheim utgöra motsatsen till det egoistiska genom att det saknar 

skiljelinjer i förhållande till individen. Allt i individens liv är med andra ord integrerat i 

samhället och i detta inkluderas att begå självmord om samhället på något sätt skulle gynnas 

av det. I Durkheims beskrivning av ett samhälle som kännetecknas av anomi har individerna 

bristande vägledning från normsystemet. Eftersom normerna då inte kan fungera hindrande, 

blir det vars och ens fria vilja och känslor som får råda, vilket kan leda till 

självmordshandlingar. Slutligen ställer Durkheim det anomiska samhället mot det fatalistiska, 

som är ett starkt reglerat samhälle och där självmordet erbjuder en lösning för den som plågas 
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av det faktum att spelrummet för känslor och handlingsfrihet är begränsat genom att allting är 

förutsägbart [Durkheim 1993].  

 

Ytterligare självmordsteorier har utformats av t.ex. Giddens och Taylor, som båda inkluderar 

både individuella och samhälleliga faktorer i sina teorier. Giddens utgår från två tillstånd som 

han kallar social och moralisk isolering och som utvecklas i två ”onda” cirklar. I den ena 

cirkeln kan depressiva personer som har svårt att vidmakthålla nära relationer (eftersom de är 

självbestraffande) återfinnas. Denna typ av cirkel är vanlig i ett samhälle där individer i stor 

utsträckning är utlämnade åt sig själva att ta initiativ till att skapa nära relationer. När nära 

relationer bryts reagerar dessa personer med att isolera sig och så småningom ta sitt liv. 

Personer som befinner sig i den andra cirkeln präglas av skam och ångest och har en mängd 

sociala relationer, men som de aldrig upplever som tillfredsställande vilket driver fram 

dödslängtan. Denna andra cirkel kan främst återfinnas i ett samhälle där individuell framgång 

har ett egenvärde enbart i egenskap av framgång [Lindén 1989]. 

 

I en Ny Zeeländsk översikt av forskningsinriktningar om självmordsförsök genom tiderna 

konstaterar man att konfliktteori i stort sett är i avsaknad av någon heltäckande teori i ämnet. 

Man har t.ex. studerat diskriminering, fattigdom bland arbetslösa och så vidare, men inte 

konstruerat teorier om sambanden med självmord [Ministry of health, New Zealand 2005]. 

2.2 Biologiska psykiatriska modeller och 

psykologiska modeller  

Biologiska psykiatriska teorier söker förklaringar till självmordsbeteende i att det hos vissa 

individer skulle finnas en större biologiskt grundad sårbarhet som skulle medföra större 

benägenhet att begå självmord. Man har fokuserat mycket på sambandet mellan depression 

och självmord. Dessa teorier har kritiserats bl.a. för att skillnader i självmordstal mellan t.ex. 

olika tidsperioder och länder inte kan förklaras på detta sätt. Fördelningen av depression i 

samhället överensstämmer inte heller med fördelningen av vilka som tar livet av sig, eftersom 

det till största delen är män som begår självmord och kvinnor som får diagnosen depression 

[Salander Renberg 1998]. 
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Psykologiska modeller fokuserar på den psykiska störningen som förklaring till 

självmordsbeteende. Hos ”senfreudianerna” som t.ex. Erich Fromm negligeras inte att sociala 

faktorer har betydelse, men det är den psykiska problematiken som är huvudfokus. Sigmund 

Freud själv förklarade, enkelt uttryckt, självmordet som ett uttryck för omedvetna 

aggressioner som riktas mot det egna jaget när överjaget erövrats av dödsdriften (Thanatos), 

ofta i samband med förlust av något kärleksobjekt [Salander Renberg 1998]. 

2.3 Kulturella förklaringsmodeller 

De kulturella teorierna är nära förknippade med normer, värderingar och attityder i olika 

samhällen på så sätt att det är dessa som förser oss med mått på vad som betraktas som 

”normalt” i ett samhälle. Samtidigt förmedlas budskapet om vad som därmed allmänt anses 

som avvikande eller ”onormalt”. Elisabet Lindberg [1998] nämner som ett enkelt exempel att 

om det anses att viljan att leva är det naturliga tillståndet, blir oviljan att leva det som är 

onaturligt och svårt att acceptera för omgivningen. Hon citerar Karin Johannison som tar ett 

längre tidsmässigt grepp i sina reflexioner om självmordsförsök 

”Vad som varit en synd på 1700-talet och ett brott på 1800-talet hade på 1900-

talet blivit en sjukdom.” [1998: 27].  

Även Ilkka Mäkinen lyfter fram de kulturella aspekterna i sin avhandling [Mäkinen 1997]. 

Han beskriver bl. a. hur självmord avkriminaliserades i Sverige 1864 och därmed hur 

kulturella förändringar i samhället speglar förändringar i lagstiftningen. Tongivande 

ideologiska strömningar kan med detta sätt att tänka således påverka självmordstalen. 

2.4 Förklaringsmodeller för skillnader mellan män 

och kvinnor 

Dessa förklaringsmodeller är gränsöverskridande i förhållande till de andra modellerna genom 

att de i sig kan vara t.ex. biologiska eller kulturella. Ytterligare andra förklaringsmodeller för 

skillnader mellan män och kvinnor, grundar sig på skillnader i socialisationsprocessen eller i 

kommunikationsmönster. Enligt dessa förklaringsmodeller leder skillnaderna i 

socialisationsprocessen till en större ambivalens med avseende på att begå självmord hos 

kvinnorna vilket avspeglas i att de står för den största andelen självmordsförsök, medan 

männen står för den största andelen självmord [Petersson 1999]. När det gäller 

kommunikationsmönster skriver Ringskog [2001] att kvinnor lättare kommunicerar sina 
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problem med andra och har lättare för att ta emot stöd och goda råd, medan män ofta har 

svårare att kommunicera och be om hjälp vilket skulle orsaka att männen tar livet av sig i 

större utsträckning än kvinnorna. 

 

Bland förklaringsmodellerna återfinns också teorier om skillnader i synen på legitimt 

beteende för män respektive kvinnor. Vad som anses som legitimt beteende förändras hela 

tiden i samhället. Om t.ex. uppfattningen om våld håller på att förändras så att våld inte längre 

anses som lika avvikande bland kvinnor, kan också kvinnors metoder vid självmordsförsök bli 

mera våldsamma. Följaktligen kan därmed antalet självmord bland kvinnor komma att öka 

[Aldridge 1999]. Samtidigt betonar man att de könsskillnader som fokuseras i samband med 

självdestruktivt beteende måste sättas i relation till generella könsskillnader i befolkningen för 

att kunna göra relevanta tolkningar [Hjelmeland 1999:110]. Alkoholmissbruk som riskfaktor 

för självmordsförsök t.ex. är ju vanligare bland män än kvinnor även hos befolkningen om 

helhet. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Självmord, självmordsförsök och riskfaktorer 

Inom EU pågår sedan 1989 ett gemensamt forskningsprojekt; the WHO/EURO Multicentre 

Study on Suicidal Behaviour, som omfattar sexton olika forskningscentra i tretton länder. 

Sverige representeras av ett centrum i Umeå och ett i Stockholm. Projektets huvudsyften är 

dels att stärka det självmordsförebyggande arbetet bland dem som gjort ett självmordsförsök 

och dels att bevaka utvecklingen i respektive region (genom att t.ex. identifiera riskfaktorer). 

Man har bl.a. sammanställt epidemiologiska data för regionerna, studerat förekomsten av 

socialt stöd i samband med självmordsförsök, aggressivitetens betydelse för självdestruktivt 

beteende, eventuell påverkan av olika årstider o.s.v. I projektet har man funnit en 

överrepresentation av ensamstående, frånskilda, arbetslösa, funktionshindrade samt 

lågutbildade bland dem som försökt ta sitt liv [Parasuicide in Europe, www.bish.tv/eurosave]. 

Läkemedelsöverdoser är den vanligaste metoden vid alla centra (som högst 91 % av de 

kvinnliga självmordsförsöken i Oxford och Helsingfors). 
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En holländsk studie om psykiatrisk konsultation med patienter som försökt ta sitt liv visade att 

ungefär hälften av patienterna var missnöjda med sina konsultationer, men trots det var 

följsamheten till vidarelänkningarna stor. Så många som 79 % kom i kontakt med sitt 

länkningsställe [Hengeveld m.fl. 1988]. I en annan studie från England undersöktes sociala 

klasskillnader i eftervården för patienter som gjort självdestruktiva handlingar. Studien visade 

att de största sociala klasskillnaderna bland männen kunde återfinnas bland dem som var 

yngre än 35 år där lägre social klass var relaterat till tidigare kriminalitet, våld mot andra och 

drogmissbruk. Bland kvinnorna var det vanligare med diagnoser för psykiska störningar i de 

högre sociala klasserna, i åldersgruppen yngre än 35 år [ Hawton K m.fl. 2001]. 

 

Psykisk ohälsa och missbruksproblem räknas nu som två av de största folkhälsoproblemen i 

Sverige och båda dessa faktorer i kombination ökar risken för ett självmordsförsök [Murphy 

2000; Socialstyrelsen 2001]. Alkoholmissbrukets roll i förhållande till självmord och 

parasuicid har försökt klarläggas av bl.a. Rossow, Romelsjö m.fl. [1999]. Deras undersökning 

visar att alkoholmissbruk var vanligare bland dem som gjort ett självmordsförsök (33,3%) än 

bland dem som begått självmord (10,0%). Risken att begå självmord visade sig också lägre 

bland alkoholmissbrukarna än bland andra som försökte ta sitt liv.  

 

Westman, Hasselström m.fl. [2003], har studerat födelselandets och socioekonomiska 

faktorers påverkan på självmordsförsök. Resultaten visar att flyktingar från Polen och Iran 

samt arbetskraftinvandrare från Finland och andra OECD-länder hade signifikant högre risktal 

för parasuicid jämfört med svenskar i kontrollgruppen. För kvinnorna gällde motsvarande om 

man var född i Latinamerika, Asien eller Östeuropa. En analys av kombinationen 

socioekonomiska faktorer och födelseland visade på oförändrat hög risk för dessa kvinnor, 

medan männens risk minskade med ökande inkomst.  

 

Riskfaktorer för självmord i åldersgruppen sextiofem år och äldre har granskats av Magda 

Waern [2000]. I hennes undersökning visades att depression blir en allt viktigare faktor med 

stigande ålder. Ensamhetskänslor eller relationsproblem var också förenade med ökade risker, 

särskilt relationsproblem som framstod som den största riskfaktorn med avseende på 

livshändelser. Att ha en kroppslig sjukdom visade sig vara en större riskfaktor för män än för 

kvinnor.  
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När det gäller civilstånd kan det vara svårt att göra några säkra uttalanden i förhållande till 

självmord och parasuicid. Enligt flera rapporter är ensamstående (d.v.s. frånskilda och 

änkor/änklingar) mera utsatta [Granath, Waldwik m.fl. 1994; Socialstyrelsen & 

Folkhälsoinstitutet 2000]. Nils Retterstöl tillägger emellertid att det kan vara samma faktorer 

som påverkar om en individ förblir ogift, gifter sig eller begår självmord. Personer som har 

olika relationsproblem kanske också lider av osäkerhet i förhållande till andra samt lever mera 

socialt isolerade och förblir därför ensamstående [Retterstöl 1993]. Det förefaller med andra 

ord saknas tydliga samband mellan självmordsförsök och civilstånd.  

 

Flera studier har gjorts av sambandet mellan arbetslöshet och självdestruktivt beteende eller 

självmord. I ”The International Handbook of Suicide and Attempted suicide” [Platt & Hawton 

2000] redovisas samlade forskningsresultat på området sedan 1984. Man summerar att det 

finns en ökad risk för självmord i samband med arbetslöshet och särskilt för män och att det 

dessutom finns en omvänd relation mellan risk för självmord och social klass; ju lägre klass 

desto högre risk.  

3.2 Vilka söker hjälp hos den psykiatriska vården? 

I olika rapporter om stockholmarnas hälsa konstateras att det finns stora skillnader i psykisk 

hälsa mellan olika sociodemografiska grupper och också att vårdutnyttjandet ser olika ut t.ex. 

mellan befolkningsgrupper och mellan olika geografiska områden [Dalman & Wicks 2000; 

Socialstyrelsen 2001; Stockholms läns landsting 2003; Walander, Ålander m.fl. 2004]. 

Begränsade egna ekonomiska resurserna och skuld- och skamkänslor uppges som ytterligare 

hindrande faktorer [Forsell & Hansson 2001]. 

 

I en studie om Vård på lika villkor fokuserar man i en av sina rapporter sociala skillnader i 

vårdutnyttjande i Stockholm [Walander, Ålander m.fl. 2004]. Man har bl.a. funnit att det finns 

stora skillnader i vårdutnyttjande när det gäller psykiatrisk vård såtillvida att det finns ett 

större vårdutnyttjande bland lågutbildade och bland dem som tillhör de lägre 

inkomstgrupperna. När man har studerat familjetypers betydelse, är det ensamstående mödrar 

som visat sig stå för den största vårdkonsumtionen.  
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Användningen av hälso- och sjukvården påverkas också av andra faktorer. Per Gillström 

refererar t.ex. till Andersens modell där användningen förklaras av behov i förhållande till 

ohälsa, tillräckliga resurser i form av t. ex ekonomi, sociala relationer eller geografiskt 

avstånd samt predisponerande egenskaper som ålder, kön, utbildning, yrke o.s.v. [Gillström 

2001].  

 

I ett avsnitt om att mäta behov med avseende på vård beskriver Margaret Whitehead fyra 

olika typer av behov [Whitehead 1997]. Normativa behov anges som sådana som definieras 

av någon professionell och som fastställs i förhållande till, som hon säger ”a ”desirable” 

standard”. Upplevda behov är de behov en individ själv känner och när individen själv agerar 

i förhållande till detta blir de uttryckta behov. Slutligen menar hon att jämförbara behov kan 

studeras om man väljer ut en population med likadana egenskaper där några får vård och 

några inte. Bland dem som inte får vård kvarstår behoven, enligt detta resonemang. 

Whiteheads slutsats är att enbart behov som sådana inte är mätbara. 

4. Material och metod  

4.1 Material 

Uppgifter för 304 konsultationer med 227 patienter från dåvarande Stockholms södra 

sjukvårdsområde (SSSO) har hämtats från psykiatriska konsultteamets databas på 

Södersjukhuset. De avser perioden 1 oktober 1998 – 31 december 1999. I anslutning till 

konsultationstillfällena har en konsultationsrapport med uppgifter om bl.a. kön, ålder, 

diagnoser och patientens tidigare kontakter med psykiatri, beroendevård och socialtjänst fyllts 

i. Från den psykiatriska verksamhetsstatistiken (PVS) i södra Stockholms produktionsområde 

(SSPO) har ytterligare data om vårdkontakter samlats in fr.o.m. 1997 t.o.m. 1999 och från 

försäkringskassan finns uppgifter om inkomst, sjukskrivningsdagar, pension etc. Uppgifterna 

från försäkringskassan är uttagna för en tidsperiod som sträcker sig tre år tillbaka i tiden från 

oktober 1998. Detta material utgör tillsammans underlag för undersökningen.  
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4.2 Databeskrivning 

Uppsatsen avser att granska förekomsten av riskfaktorer för självmordsförsök, eventuell 

social snedfördelning med avseende på vidarelänkning samt skillnader med avseende på vilka 

som kom i kontakt respektive inte kom i kontakt och fick hjälp hos den offentliga psykiatrin. I 

uppsatsen används fem variabler som är hämtade från konsultationsrapporten (konsult, 

diagnos för psykisk sjukdom eller missbruk, tidigare självmordsförsök, tidigare kontakter med 

psykiatri och tidigare kontakter med beroendevård). Antal öppenvårdsbesök och antal 

slutenvårdsdagar har tagits från PVS-systemet (den psykiatriska verksamhetsstatistiken) och 

uppgifter om sjukbidrag/pensionsform är hämtade från försäkringskassan.  

 

Variablerna länkningsställe och ”kom fram” är hämtade från konsultationsrapporten 

respektive PVS-systemet. Uppgifter om variablerna kön, ålder, civilstånd, etnicitet och 

inkomst är tagna från försäkringskassan och ingår i olika utsträckning i uppsatsens alla tre 

frågeställningar. Patientgruppen analyseras också i förhållande till Stockholms befolkning 

med data som har hämtats från Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm [Regionplane- 

och trafikkontoret 2000]. Nedan följer en beskrivning variablerna i förhållande till uppsatsens 

tre frågeställningar. 

 

Ett av uppsatsens syften är att undersöka förekomsten av riskfaktorer för självmordsförsök i 

patientgruppen. Mätningen görs med variablerna tidigare kontakter med psykiatrin, antal 

slutenvårdsdagar, diagnos för psykisk sjukdom eller missbruk och tidigare självmordsförsök. 

Tidigare kontakter med psykiatrin är en dikotom variabel som avser om man har haft 

kontakter med psykiatrin innan man kom till det psykiatriska konsultteamet. Ja har kodats 

med 1 och nej har kodats med 0. Antal slutenvårdsdagar avser antalet dagar med inläggning 

på psykiatrisk avdelning före självmordsförsöket per individ (under perioden fr.o.m. 1997 

t.o.m. 1999).  

 

För de psykiatriska diagnosgrupperingarna har Socialstyrelsens ”Klassifikation av sjukdomar 

och hälsoproblem 1997” använts. Den bygger i sin tur på Världshälsoorganisationens 

(WHO:s) klassifikationssystem ICD (International Classification of Diseases). Systemets 

kapitelindelning följer olika principer som t.ex. kroppens större organsystem och är sorterad 

efter det engelska alfabetet. Diagnoserna för psykisk sjukdom/missbruk (s.k. F-diagnoser) är 

grupperade enligt följande: F10-F19 är missbruk, F20-F29 är schizofreni, F30-F39 är 
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förstämningssyndrom, F43 är anpassningsstörning, stressreaktion, F50 är övriga, d.v.s. fobier, 

ångest och tvångssyndrom och F60-F69 är personlighetsstörning. I uppsatsen är diagnoserna 

kodade enligt följande: 1 är missbruk, 2 är schizofreni, 3 är förstämningssyndrom, 4 är 

anpassningsstörning, stressreaktion, 5 är övriga (d.v.s. fobier, ångest och tvångssyndrom) och 

6 är personlighetsstörning. Variabeln tidigare självmordsförsök mäts med antalet gånger man 

har kommit in akut till SÖS och därefter kommit till konsultteamet för dem som har kommit 

mer än en gång under den studerade perioden (d.v.s. 1 okt 1998 – 31 dec 1999).  

 

Mätningen av riskfaktorer görs också med variabeln försörjning från förtidspension eller 

sjukbidrag och variablerna kön, ålder, civilstånd och etnicitet. Försörjning från förtidspension 

eller sjukbidrag är kodad med 1 för kvinnor och 2 för män som fått förtidspension eller 

sjukbidrag. Kön är kodat med 1 för kvinna och 2 för man. Åldern varierar mellan sjutton och 

nittiosex år och avser patientens ålder vid den första kontakten med någon av psykiatrerna. 

Civilstånd avser om man är gift, ogift, skild, eller änka/änkling. Inkomst avser den taxerade 

inkomsten år 1998. Etnicitet är en sammanslagning av variablerna medborgarskap och 

utlandsfödd och har kodats med respektive lands beteckning samt med ja respektive nej för 

om man är utlandsfödd. 

 

Mätningen av eventuella skillnader mellan dem som länkades till offentlig psykiatri och dem 

som länkades till någon annan hjälpinstans görs med variablerna konsult (d.v.s. någon av de 

tre psykiatrerna som har länkat vidare från SÖS) och de ovan beskrivna diagnos för psykisk 

sjukdom eller missbruk samt tidigare självmordsförsök (som beskrivits i anslutning till den 

första frågeställningen). Konsult har uppgivits med initialer i konsultationsrapporten och avser 

vem av de tre psykiatrerna som har varit aktuell vid konsultationen. För mätningen används 

även variablerna kön, ålder, civilstånd, etnicitet, taxerad inkomst samt länkningsställe. 

Variabeln länkningsställe innebär den instans dit man länkades för fortsatt stöd och hjälp av 

någon av de tre konsulterna d.v.s. till offentlig psykiatri eller annat ställe. (Kategorin annat 

ställe innefattar privat psykiatri, beroendevård, familjerådgivning, primärvård eller 

socialtjänst). Länkning till offentlig psykiatri har kodats med 1 och länkning till annat ställe 

har kodats med 0.  

 

För att mäta vad som karakteriserar dem som kom i kontakt med länkningsstället i förhållande 

till dem som inte gjorde det används variablerna kön, ålder, tidigare kontakter med psykiatrin, 
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tidigare kontakter med beroendevården, antal öppenvårdsbesök hos psykiatrin innan man kom 

till SÖS (fr.o.m. 1997), antal slutenvårdsdagar inom psykiatrin innan man kom till SÖS 

(fr.o.m. 1997) och variabeln kom fram. Antal slutenvårdsdagar har, liksom tidigare kontakter 

med psykiatrin, beskrivits i den föregående frågeställningen. För tidigare kontakter med 

beroendevården gäller motsvarande som för tidigare kontakter med psykiatrin. Antalet 

öppenvårdsbesök avser antalet gånger man besökt psykiatrisk öppenvårdsmottagning innan 

man kom till SÖS (under perioden fr.o.m. 1997 t.o.m. 1999). Variabeln kom fram är en 

notering om huruvida man kommit till den avtalade tiden eller ej hos offentlig psykiatri. Med 

offentlig psykiatri avses de landstingsdrivna psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i SSSO. 

Kom fram är kodad med 1 eller 0 där 1 innebär att man kom fram och 0 att man inte kom 

fram.  

4.3 Validitet  

Validiteten, eller dugligheten, syftar till att ange om man verkligen mäter den egenskap som 

man har för avsikt att mäta. Med andra ord beskriver den i hur hög utsträckning den teoretiska 

egenskapen som man vill mäta motsvarar den operationella definitionen av en variabel. Ett 

kärnbegrepp som kan vara problematiskt i den här studien är riskbegreppet. I undersökningar 

om självmord används ofta riskbegreppet, bl.a. för att bedöma sannolikheten för framtida 

självmord. Olika riskfaktorer har tagits fram genom studier av vilka som begår självmord, i 

syfte att definiera grupper som är i farozonen och kunna arbeta preventivt. Den här 

undersökningen har inte förutsättningar att studera alla aspekter som identifierats som 

riskfaktorer p.g.a. att det saknas data för några variabler. Eftersom frågeställningens syfte i 

uppsatsen inte är att predicera risken för självmord i patientgruppen, utan snarare att kartlägga 

riskfaktorbelastningen används begreppet även om det inte är heltäckande. Man bör 

emellertid hålla i minnet att uppgifter om sådana riskfaktorer som t.ex. arbetslöshet saknas, 

vilket kan påverka validiteten. Tidigare självmordsförsök mäts med om man har kommit till 

konsultteamet mer än en gång under den studerade perioden. Självmordsförsök som har 

inträffat före det vet vi ingenting om, vilket kan utgöra ett validitetsproblem, även om risken 

för ett nytt försök är störst under det närmaste året efter det första försöket.  

 

I den här undersökningen bör två av registerdatavariablerna nämnas. Den första är variabeln 

civilstånd som saknar kategorin sammanboende och därför inte är heltäckande. Den andra är 

etnicitet, som har getts lite olika innebörd genom tiderna och beroende på sammanhang. 
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Gemensam kulturell och historisk bakgrund är exempel på aspekter som brukar nämnas i 

samband med etnicitet. Här används inte begreppet i den vida bemärkelsen eftersom andelen 

utlandsfödda är för liten för att man skall kunna uttala sig om kategorier. Det insamlade 

materialet innehåller data om medborgarskap och om man är utlandsfödd, men inte om 

födelseland. Det finns en risk för de utlandsfödda att uppgifter om medborgarskapet inte är 

identiska med födelselandet, men variabeln medborgarskap och utlandsfödd har trots det 

räknats ihop till en etnicitetsvariabel för att öka validiteten.   

 

Några variabler som är vanliga vid mätningar av sociala skillnader är utbildning, yrke, 

inkomst, etnicitet, familjetyp, civilstånd, kön och ålder. För den här undersökningen saknas 

det data om utbildning, yrke och familjetyp, vilket innebär att uppsatsen endast kommer att 

kunna ge en ganska grov bild av eventuell social snedfördelning vid länkning. Skillnader 

mellan dem som länkades till offentlig psykiatri och dem som länkades till annat ställe mäts 

med kön, ålder, taxerad inkomst, etnicitet, civilstånd, konsultkod, diagnos och antal 

självmordsförsök.    

4.4 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning anger tillförlitligheten på så sätt att tillförlitligheten kan sägas 

vara hög om flera oberoende mätningar kommer fram till likadana resultat. Detta tyder också 

på en frånvaro av slumpmässiga fel, som alltså är en förutsättning för hög reliabilitet.   

 

Konsultationsrapporten är framtagen speciellt för försöksverksamheten på SÖS och är 

följaktligen inte testad i andra sammanhang. En tidigare delstudie om den totala verksamheten 

(d.v.s. inte bara rörande dem som gjort självmordsförsök, utan samtliga 2 364 patienter som 

varit aktuella) lyfter fram några problem som man funnit med avseende på psykiatrernas 

bedömningar [Jeanneau 2000]. Man har t.ex. funnit signifikanta skillnader mellan dem med 

avseende på noteringar av antal satta diagnoser och antalet länkningar. Psykiatrerna förefaller 

således ha använt sig av kriterier som inte har varit enhetliga vid bedömningarna vilket tyder 

på att interbedömarreliabiliteten skulle ha behövt testas. I den här uppsatsen används endast 

sex av konsultationsrapportens omkring fyrtio variabler, men det kan således vara värt att 

hålla i minnet att ovan nämnda skillnader mellan psykiatrerna kan ha medverkat till att sänka 

tillförlitligheten.  
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I uppsatsens undersökning av vilka som fick hjälp hos den offentliga psykiatrin (den 

psykiatriska öppenvården) används variabeln kom fram (från PVS-systemet d.v.s. den 

psykiatriska verksamhetsstatistiken) som särskiljande. Den psykiatriska 

öppenvårdsregistreringen med hjälp av PVS infördes i Stockholm 1995. En 

intervjuundersökning av fjorton personer anställda (vid olika mottagningar) i den psykiatriska 

öppenvården, visar att personalen tycker att systemet ofta drabbas av tekniska problem som 

gör att programmet inte fungerar. Man uppger att man t.o.m. avstår från registrering ibland 

p.g.a. detta. Bland de fjorton i personalen finns det också skilda åsikter om syftet med 

programmet och man uppfattar att det finns oklarheter omkring hur olika aktiviteter på 

mottagningen ska registreras. Begreppsdefinitioner behöver redas ut och tydliga kategorier 

skapas, anser man [Lundberg, Richard m.fl. 2001]. I den här uppsatsen används tre variabler 

från PVS-systemet: antal tidigare psykiatriska öppenvårdsbesök, antal tidigare 

slutenvårdsdagar inom psykiatrin och en datumnotering vid kontakttillfället efter länkning 

(variabeln kom fram). Ingen av dessa variabler kan antas rymma några tolkningstveksamheter 

för personalen eftersom det enbart rör sig om en notering av antalet dagar eller en 

datumnotering. Däremot kan det finnas en underrapportering mot bakgrund av resultaten i 

ovan nämnda studie, där man uppger att man ibland avstått från registrering.  

4.5 Bortfall 

De flesta undersökningar drabbas av bortfall i olika utsträckning och ett visst bortfall kan 

också tolereras. Ett systematiskt bortfall däremot riskerar att snedvrida resultaten, d.v.s. att 

någon grupp kan komma att bli orepresenterad i materialet. I den här undersökningen saknas 

det korrekta personnummer för tjugoen konsultationer (7 %), som utgör det externa bortfallet.  

En konsekvens av detta är att uppgifter från Försäkringskassan och PVS-systemet inte kan 

knytas till rätt individ. För dessa konsultationstillfällen finns det följaktligen enbart tillgång 

till de variabler som hämtats från konsultationsrapporten. 

  

En kontroll av det interna bortfallet visar inte på något bortfall när det gäller ålder och kön, 

men däremot har inkomst, civilstånd och etnicitet bortfall som varierar mellan 23-28%. För 

variablerna tidigare kontakter med beroendevård och tidigare kontakter med psykiatri har 

bortfallet beräknats för det första konsultationstillfället patienten fått förfrågan om detta. För 

tidigare kontakter med beroendevården är bortfallet 38 %. För tidigare kontakter med 

psykiatrin är bortfallet betydligt lägre; endast 4 %.  
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För variabeln kom fram finns data registrerat enbart för dem som har kommit i kontakt med 

länkningsstället. Det innebär att det finns svårigheter att uttala sig bortfallets storlek. För 

variabeln kom fram kan man ändå angripa problemet genom att tänka sig två 

undersökningsgrupper. Den första skulle utgöras av dem som kom i kontakt och för vilka en 

notering om detta gjordes. Den andra skulle utgöras av dem som kom i kontakt, men utan att 

en notering gjordes (d.v.s. ett ”äkta” internt bortfall) samt de som inte kom i kontakt och 

därmed inte fick någon notering. Eftersom det ju inte, som vid t.ex. enkätsvar, är patienternas 

eget val vem som registreras eller ej, kan man då göra grundantagandet att de som kom i 

kontakt, men inte registrerades i systemet, i väsentliga avseenden är lika dem som kom i 

kontakt och som fick en notering om detta. Uppsatsens återstående variabler har antingen 

inget bortfall alls eller som högst 6 %, vilket kan anses försumbart.  

4.6 Metod 

Data har bearbetats i statistikprogrammet SPSS och resultaten redovisas dels i förhållande till 

antalet individer och dels med avseende på antalet konsultationer beroende på sammanhanget. 

Några variabler har klassindelats för att möjliggöra redovisning av fördelningar. Bortfallets 

representativitet i köns- och åldershänseende har kontrollerats med chi-två-test på 5 % 

signifikansnivå.  

 

Patientgruppen presenteras med jämförande data för Stockholms befolkning 1999 med 

avseende på främst demografiska variabler för att studera dess representativitet. Skillnader 

mellan patientgruppen och befolkningen undersöktes med chi-två-test på 5 % signifikansnivå 

för kategorivariablerna och t-test för kontinuerliga variabler. Resultaten från frågeställningen 

om förekomst av riskfaktorer för självmordsförsök, redovisas med frekvensfördelningar och 

andelar för de variabler som är aktuella i frågeställningen.  

 

För att undersöka eventuella skillnader mellan dem som länkades till offentlig psykiatri och 

till annan instans samt skillnader mellan dem som länkades till offentlig psykiatri och kom i 

kontakt och dem som inte kom i kontakt, gjordes logistiska regressionsanalyser. Logistisk 

regression är en metod som lämpar sig för att studera orsakssamband när den beroende 

variabeln är dikotom [Walsh 1990]. I uppsatsens frågeställning om skillnader mellan dem som 

länkades till offentlig psykiatri och till annan instans är länkningsställe (som antar värdena 
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offentlig psykiatri eller annat ställe) en sådan variabel. I den tredje frågeställningen om 

skillnader mellan dem som länkades till offentlig psykiatri och kom i kontakt och dem som 

inte kom i kontakt är variabeln kom fram (som antar värdena ja eller nej) också dikotom.  

 

Före den logistiska regressionsanalysen kodades diskreta variabler (som kön, civilstånd och 

kom fram) om till kategorivariabler (0,1). Flera variabler dikotomiserades, såsom civilstånd 

(gifta respektive övriga), eftersom det var för få observationer för att kunna göra analyser av 

en del kategorier annars. Samma förhållande gällde för etnicitet som också dikotomiserades 

(svenskfödda, svenska medborgare respektive utlandsfödda svenska och utlandsfödda 

utländska medborgare) liksom variabeln länkningsställe (offentlig psykiatri respektive annat 

ställe). Slutligen dikotomiserades även variabeln diagnos (missbruk respektive annan diagnos 

för psykisk sjukdom).  

 

De variabler som ingår i regressionsanalyserna valdes ut efter konstruktion av en serie 

modeller, där övriga variablers relation till den beroende variabeln granskades. Därefter 

inkluderades de variabler som hade den starkaste relationen baserat på p-värdena. För några 

av de variabler som ingår i regressionsanalyserna är bortfallet så stort att det sänker det totala 

antalet observationer vid en logistisk regressionsanalys. För att maximera antalet 

observationer fördes därför variablerna in i analysen en i taget och är således inte 

kontrollerade för varandra.  

 

Ett generellt problem i den här uppsatsen är att de 227 patienterna har sammanlagt 318 

diagnoser för avsiktligt självdestruktiva handlingar beroende på att en del patienter har gjort 

flera självmordsförsök. Att fallen inte är helt självständiga, skulle kunna medföra en tendens 

att få högre korrelationer. Regressionsanalyserna gjordes därför dels på individnivå och dels 

på episodnivå (d.v.s. enligt antalet konsultationer), men enligt resultaten förefaller inte detta 

ha haft någon större effekt.  
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5. Resultat  

5.1 Presentation av patientgruppen 

I den här uppsatsen granskas den grupp av patienter som har kommit in akut till 

Södersjukhuset efter självdestruktiva handlingar och i samband med det har fått träffa någon 

av de tre konsultpsykiatrer som arbetade i försöksverksamheten med vidarelänkning. Nedan 

presenteras gruppen i förhållande till Stockholms befolkning med avseende på några centrala 

variabler. 

 

Tabell 1. Beskrivning av patienterna i förhållande till Stockholms befolkning 1999. 

 Patienterna    Stockholms befolkning  

Variabel 
kvinnor 

(%) 
n 

män 

(%) 
n 

totalt 

antal 

kvinnor 

(%) 
n 

män 

(%) 
n 

totalt 

antal 

Kön 68,3 155 31,7 72 227 52,0 387 099 48,0 356 604 743 703 

           

Ålder            

  0-17 år 0,6 1 0.0 0 1 17,2 66 598 19,6 69 892 136 490 

18-24 år 16,1 25 7,0 5 30 8,2 31 581 8,0 28 368 59 949 

25-54 år 62,6 97 77,8 56 153 45,4 175 600 50,4 179 893 355 493 

55-64 år 8,4 13 5,6 4 17 9,1 35 165 9,3 33 077 68 242 

   >64 år 12,3 19 9,9 7 26 20,2 78155 12,7 45 374 123 529 

           

Civilstånd           

Gift 11,9 17 2,8 4 21 27,2 105 377 29,2 104 257 209 634 

Ogift 31,7 45 21,8 31 76 48,4 197 326 51,6 210 561 407 887 

Frånskild 21,1 30 7,0 10 40 12,7 49 038 9,5 33 898 82 936 

Änka/änkling 3,5 5 0,0 0 5 9,1 35 358 2,2 7 888 43 246 

           

Etnicitet           

Svensk medborgare 93,4 98 93,7 45 143 90,2 349 082 89,6 319 433 668 515 

Utländsk medborgare 6,6 7 6,3 3 10 9,8 38 017 10,4 37 171 75 188 

           

Förtidspension 

/sjukbidrag 21,3 33 22,5 16 49 3,9 14 966 3,7 13 321 28 287 

 

Källa: Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm, Områdesdatabasen. 

 

Av samtliga 227 personer i patientgruppen är 155, eller ungefär två tredjedelar kvinnor och 72 

är män. Andelen kvinnor i gruppen är överrepresenterad jämfört med andelen kvinnor i 

Stockholms befolkning (68,3 % i patientgruppen och 52,0 % i befolkningen). Att majoriteten 
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är kvinnor överensstämmer med andra undersökningar där man slagit fast att medan 

självmord är vanligare bland män, är det kvinnor som står för den större andelen 

självmordsförsök. Den yngsta som kom till det psykiatriska konsultteamet var 17 år och den 

äldsta var 96 år. Medelåldern för kvinnorna liksom för männen är 43 år. Andelen kvinnor i 

åldersgruppen 18-24 år är nästan dubbelt så stor i patientgruppen jämfört med kvinnorna i 

samma åldersgrupp i den övriga befolkningen i Stockholm (16,1 % jämfört med 8,2 %). 

Bland männen finns de största skillnaderna i åldern 25-54 år där 77,8 % av männen i 

patientgruppen kan återfinnas, vilket motsvarar 50,4 % av männen i befolkningen. 

 

Det finns uppgifter om civilstånd för 142 personer i patientgruppen. Tabell 1 visar att 

majoriteten är ogifta både bland patienterna och i befolkningen. Andelen ogifta är större i 

befolkningen än bland patienterna; 48,4 % av kvinnorna och 51,6 % av männen i 

befolkningen jämfört med 31,7 % av patientgruppens kvinnor och 21,8 % av männen. Bland 

männen i patientgruppen är bara 2,8 % gifta jämfört med 29,2 % av männen i befolkningen. 

 

Från försäkringskassan finns det uppgifter om medborgarskap för ungefär två tredjedelar av 

de undersökta patienterna (n=153) som visar att 93 % har svenskt medborgarskap. Av dem 

med svenskt medborgarskap har 13 % (n=20) ett annat födelseland än Sverige. De 6,5 % som 

inte har svenskt medborgarskap är alla utlandsfödda (n=10). I Tabell 1 framgår det att 

fördelningen av svenskt respektive utländskt medborgarskap överensstämmer i stort sett med 

hur det ser ut i befolkningen. 

 

En jämförelse mellan patientgruppen och befolkningen visar på stora skillnader med avseende 

på inkomstkällor och inkomster. Bland patienterna har 21,3 % av kvinnorna 

förtidspension/sjukbidrag (n=33) och bland kvinnorna i befolkningen endast 3,9 % 

(n=14 966). För männen är motsvarande siffror 22,5 % av patienterna och 3,7 % i 

befolkningen. Genomsnittsinkomsten (ej redovisad i Tabell 1) bland dem som har deklarerat 

någon inkomst för 1998 (n=139) är 72 746 för kvinnorna (n=96) och 116 823 för männen 

(n=43). Detta kan jämföras med genomsnittsinkomsten i Stockholms befolkning 1998 som 

var 153 400 för kvinnorna och 216 100 för männen.  

Alla skillnader mellan patienterna och befolkningen är signifikanta med undantag för 

ålderskategorierna för männen. Beskrivningen av patientgruppen i förhållande till Stockholm 
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befolkning visar att det finns likheter med avseende på variabler som t.ex. medborgarskap, 

men också stora skillnader som t.ex. beträffande förtidspension/sjukbidrag som inkomstkälla. 

5.2 I vilken utsträckning förekommer de 

riskfaktorer som identifierats för självmord och 

självmordsförsök? 

Många av riskfaktorerna för självmordsförsök som tidigare forskning konstaterat kan 

återfinnas i patientgruppen. I åldersgrupperna (se Tabell 1) är andelen 18-24-åringar bland 

männen ungefär lika stor, men bland kvinnorna i patientgruppen är andelen dubbelt så stor 

som i befolkningen (16,1% jämfört med 8,2 %). Det överensstämmer med Socialstyrelsens 

rapportering att det är här de största könsskillnaderna kan återfinnas och att de yngre 

kvinnorna utgör en riskgrupp [Socialstyrelsen 2003]. Andelen kvinnor i åldersgruppen 25-54 

år är också större bland patienterna (62,6%) än i befolkningen (45,4%). Fördelningen för 

variabeln civilstånd visar att majoriteten i gruppen är ogifta (31,7% av kvinnorna och 21,8% 

av männen) eller frånskilda (21,1% av kvinnorna och 7,0 % av männen) och därmed räknas 

som ensamstående här, vilket inkluderats bland riskfaktorerna. I den här patientgruppen följer 

etnicitetsvaribelns fördelning ungefär den övriga befolkningens, men med något lägre andel 

utländska medborgare (6,6 % av kvinnorna och 6,3 % av männen i patientgruppen jämfört 

med 9,8 % av kvinnorna och 10,4% av männen i befolkningen). Förtidspension eller 

sjukbidrag som försörjningskälla är betydligt vanligare i patientgruppen (21,3% av kvinnorna 

och 22,5% av männen) jämfört med i befolkningen (3,9 % av kvinnorna och 3,7 % av 

männen).  

 

Bland de 227 patienterna har 154 (67,8%) haft kontakter med psykiatrin innan de kom till 

konsultteamet på Södersjukhuset. Antalet slutenvårdsdagar i gruppen (d.v.s. inläggning på 

psykiatrisk avdelning) varierar mellan 1 – 360 dagar fördelat på 25 patienter (11 %). Det finns 

diagnoser för psykisk sjukdom vid samtliga konsultationer utom vid 17 tillfällen. 

Personlighetsstörning är den absolut vanligaste diagnosen; 33,8% (n=97) följt av 

förstämningssyndrom (depression); 21,9% (n=63) och anpassningsstörning/stressreaktion 

med 21,6% (n= 62). En kombination av missbruk och personlighetsstörning har visat sig 

medföra ökad risk för upprepning av självmordsförsök jämfört med andra psykiatriska 

diagnoser (se s. 5). I den här gruppen finns det ingen som har den diagnoskombinationen. 

Fördelningen av de aktuella psykiatriska diagnoserna är sammanställda i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Fördelning av psykiatriska diagnoser för 

samtliga episoder. 

Diagnoser Antal % 

   

Missbruk 46 16,0 

Schizofreni/vanföreställningar 8 2,8 

Förstämningssyndrom 63 21,9 

Anpassningsstörning/stressreaktion 62 21,6 

Personlighetsstörning 97 33,8 

Övriga 11 3,8 

 Summa                   287          100 

 

Det närmaste året efter ett självmordsförsök har identifierats som en riskfylld tid för att ett 

nytt försök ska utföras. I den här patientgruppen har 35 personer gjort sammanlagt 78 nya 

självmordsförsök under perioden 1 oktober 1998 - 31 december 1999. Två personer har gjort 

så många som åtta självmordsförsök, men de absolut flesta, eller 74 % (n=168), har inte gjort 

fler än ett självmordsförsök (se Tabell 3 nedan).  

Tabell 3. Fördelning av självmordsförsök per individ. 

Antal självmordsförsök n 1 2-4  5-8 
Andel som gjort 

upprepade försök (%) 

Kön:      

Kvinnor 155 112 46 12 37,4 

Män 72 56 14 6 27,8 

Civilstånd:      

Gift 21 17 6 3 42,8 

Ogift 76 60 32 12 57,9 

Frånskild 41 30 15 3 43,9 

Änka/änkling 5 5 0 0 0,0 

Ålder:      

0-17 1 1 0 0 0,0 

18-24 30 22 2 2 13,3 

25-54 152 116 22 3 16,4 

55-64 17 8 3 1 23,5 

>64 26 21 2 0 7,7 

Etnicitet      

Svensk medborgare, utlandsfödd 20 17 7 3 50,0 

Svensk medborgare, ej utlandsfödd 123 99 43 15 46,4 

Utländsk medborgare, utlandsfödd 10 7 3 0 30,0 
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Könsfördelningen visar att fler kvinnor än män har gjort fler än ett självmordsförsök. Det är 

också vanligare bland de ogifta och bland svenska, utlandsfödda medborgare att ha försökt ta 

sitt liv fler än en gång. I åldersgrupperna kan den största andelen upprepningar av 

självmordsförsök återfinnas i gruppen 55-64 år. 

5.3 Hur skiljer sig de patienter som länkades till 

offentlig psykiatri från dem som länkades till 

annat ställe? 

Från det psykiatriska konsultteamet har patienterna länkats vidare till olika insatser utanför 

Södersjukhuset. Tabell 4 nedan visar hur länkningarna fördelats för de 154 länkningar som 

det finns uppgifter om. Offentlig psykiatri/öppenvård dominerar stort med 87,7 % (n=135) av 

länkningarna. Annat ställe (privat psykiatri, beroendevård, familjerådgivning, primärvård och 

socialtjänst) utgör tillsammans 12,3 % (n=19) av länkningarna.  

Tabell 4. Fördelning av vidarelänkning per individ. 

Länkningsställe n % 

   

Offentlig psykiatri/öppenvård 135 87,7 

Privat psykiatri 6 3,9 

Beroendevård 10 6,5 

Familjerådgivning 1 0,6 

Primärvård 1 0,6 

Socialtjänst 1 0,6 

Totalt 154 100 

 

Mot bakgrund av att patientgruppen tillhör samhällets socioekonomiskt svagare grupper och 

att många haft långvariga psykiska problem och dessutom genomförda självmordsförsök, har 

eventuella sociala skillnader med avseende på vidarelänkningen granskats. För att jämföra de 

patienter som länkades till offentlig psykiatri med dem som länkades till någon annan instans 

genomfördes en logistisk regressionsanalys. Resultaten från den logistiska 

regressionsanalysen presenteras i Tabell 5 som oddskvoter (OR). För de diskreta variablerna 

redovisas oddskvoterna i förhållande till ett referensvärde (1.00). Avvikelser från detta värde 

avser skillnaden i odds att ha länkats till offentlig psykiatri eller till någon annan hjälpinstans. 

Att oddskvoten för kvinnorna i patientgruppen är 2,467 betyder t.ex. att kvinnorna har 2,4 

gånger högre odds än männen att ha länkats till offentlig psykiatri. Oddskvoter som är högre 

än 1,00 innebär således högre odds att ha länkats till offentlig psykiatri och oddskvoter lägre 

än 1,00 innebär lägre odds att ha länkats till offentlig psykiatri. För kontinuerliga variabler 
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gäller att de angivna värdena är förändringen i oddset att ha länkats till offentlig psykiatri när 

den oberoende variabeln förändras en enhet. En oddskvot som är exakt 1,00 innebär 

oförändrat odds. I Tabell 5 framgår också om sambanden är signifikanta, vilket redovisas med 

p-värden där signifikansgränsen har satts till 0,05. 

Tabell 5. Logistisk regressionsanalys av oddset att länkas till offentlig psykiatri eller till någon 

annan instans. 

Koefficienterna (oddskvoterna) uttrycker det relativa oddset att länkas till offentlig psykiatri i förhållande till 

referenskategorin (1,00). 

Variabler med episoddata 

  Oddskvot Konfidens-

intervall p-värde n (OR) 

Kön      

Män (a) 54 1,00   

Kvinnor  160 2,46 0,977-6,230 0,056 

     

Ålder     

17-96 år 214 1,00 0,975-1,033 0,813 

     

Civilstånd     

Övriga (a) 141 1,00   

Gifta 17 1,35 0,164-11,189 0,779 

     

Etnicitet     

Utlandsfödd utländsk medborgare     

och utlandsfödd svensk medborgare (a) 30 1,00   

Svensk medborgare, ej utlandsfödd  133 1,53 0,388-6,033 0,543 

     

Taxerad inkomst     

0-551 500 101 0,995 0,989-1,002 0,149 

     

Konsult     

IT (a) 29 1,00   

LS 106 2,66 0,699-10,173 0,151 

OE 70 1,24 0,342-4,491 0,743 

     

Diagnos för missbruk/psykisk sjukdom     

Ej missbruk (a) 196 1,00   

Missbruk  21 0,06 0,021-0,182 0,000* 

     

Antal självmordsförsök 146 0,93 0,611-1,415 0,734 

*signifikant på 5 % nivån,          

(a) Referensgrupp     

  

Bland patienter som har en missbruksdiagnos är oddset att länkas till offentlig psykiatri 94 % lägre 

jämfört med bland patienter som har en annan diagnos för psykisk sjukdom, vilket är ett signifikant 
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resultat (OR=0,06, p=0,000). Kön, ålder, civilstånd, etnicitet, taxerad inkomst, konsult och antal 

självmordsförsök visar inte på några signifikanta skillnader i resultaten. Analyser av samma variabler 

på individnivå visade att resultatet för diagnosvariabeln var signifikant även här (OR=8,65, p=0,003) 

samt för variabeln konsult (OR=6,80 p=0,030). För övriga variabler framkom inga signifikanta 

skillnader på individnivå.  

5.4 Hur skiljer sig de patienter som länkades till 

offentlig psykiatri och kom i kontakt, från dem 

som inte kom i kontakt med sitt länkningsställe? 

Som tidigare nämnts, innehåller studiens dataunderlag noteringar om vart patienterna 

länkades utöver till offentlig psykiatri, men däremot finns det inga uppgifter om huruvida de 

kom i kontakt eller inte när det gäller länkning till andra aktörer. Av de 221 länkningar som 

det totalt finns notering om (d.v.s. för samtliga ”konsultationsepisoder”), gjordes som sagt 

193 till offentlig psykiatri/öppenvård. Av dessa skulle man kunna kalla 125 (64,7 %) ”lyckade 

länkningar”, d.v.s. att patienten kom i kontakt med länkningsstället. I Tabell 6 nedan 

redovisas resultaten från den logistiska regressionsanalys som gjordes för att analysera 

skillnaderna mellan dem som kom i kontakt med sitt länkningsställe inom offentlig psykiatri 

och dem som inte kom i kontakt. Tidigare kontakter med psykiatri respektive beroendevård 

redovisas med individdata baserat på det första konsultationstillfället patienten fått förfrågan 

om de tidigare haft sådana kontakter. 
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Tabell 6. Logistisk regressionsanalys av oddset att komma i kontakt med den instans inom 

offentlig psykiatri dit man länkades. Koefficienterna (oddskvoterna) uttrycker det relativa oddset att 

komma i kontakt i förhållande till referenskategorin (1,00).  

Variabler med episoddata 

  Oddskvot Konfidens-

intervall p-värde n (OR) 

Kön      

Män a 91 1   

Kvinnor 213 2,171 1,280-3,683 0,004* 

     

Ålder     

17-96 år 304 0,987 0,973-1,001 0,078 

     

Antal öppenvårdsbesök inom psykiatrin 34 1,019 0,984-1,056 0,291 

     

Antal slutenvårdsdagar 38 0,994 0,986-1,002 0,156 

     

Variabler med individdata  

1   

Tidigare kontakter med psykiatrin  

Ja a 154 

Nej 59 0,526 0,275-1,004 0,051 

     

Tidigare kontakter med 

beroendevården     

Ja a 37 1   

Nej 75 3,029 1,260-7,281 0,013* 

     

*signifikant på 5 % nivån         

a Referensgrupp     

 

Resultaten visar att kvinnornas odds att ha kommit i kontakt med sin vidarelänkningsinstans 

inom offentlig psykiatri är signifikant högre än männens (OR=2,17, p=0,004). För dem som 

inte har haft kontakt med beroendevården tidigare gäller att deras odds att ha kommit i 

kontakt med sitt länkningsställe är drygt tre gånger högre än bland dem som haft kontakt med 

beroendevården (OR=3,02, p=0,013). För de övriga variablerna i analysen (ålder, antal 

öppenvårdsbesök och antal slutenvårdsdagar) kan inga signifikanta skillnader med avseende 

på att ha kommit i kontakt påvisas. Motsvarande analys av episoddata på individbasis gav 

inga skillnader i resultaten.  
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6. Diskussion  

Den här uppsatsen har fokuserat en grupp patienter som har kommit till Södersjukhusets 

försöksverksamhet med psykiatriska konsulter efter att ha försökt ta sitt liv. Syftet har varit att 

dels undersöka förekomsten av riskfaktorer i patientgruppen och dels granska 

vidarelänkningen med avseende på skillnader som kan tolkas som social snedfördelning. 

Ytterligare ett syfte har varit att studera eventuella skillnader mellan dem som kom i kontakt 

med sitt länkningsställe inom offentlig psykiatri och dem som inte kom i kontakt.  

6.1 Riskfaktorer 

Undersökningen av riskfaktorer visar att patientgruppen i många avseenden har egenskaper 

som överensstämmer med olika undersökningar och forskningsresultat. Gruppen består till 

största delen av kvinnor och har en dubbelt så stor andel kvinnor i åldern 18-24 år jämfört 

med befolkningen i Stockholm, vilket överensstämmer med Socialstyrelsens rapportering om 

att de utgör en överrepresenterad grupp bland dem som gör självmordsförsök. De förklarings-

modeller som lyfter fram skillnader i socialisationsprocessen mellan män och kvinnor kan 

diskuteras i förhållande till den här patientgruppen. Att fler kvinnor än män försökt ta sitt liv 

skulle i så fall kunna hänföras till att kvinnorna socialiserats till större omsorgstagande och 

inlärd hjälplöshet. Samtidigt måste det lyftas fram att även ett självmordsförsök sannolikt 

kräver en avsevärd beslutsamhet och självständighet vilket ju framhållits som ett argument för 

att fler män än kvinnor begår självmord.  

 

Enligt länsstyrelsen i Stockholms län är hälften av alla hushåll i länet enpersonhushåll och i 

enbart Stockholm är andelen enpersonhushåll sextio procent [Läget i länet. Bostads-

marknaden i Stockholms län 2009. http://www.boverket.se]. Det är troligt att detta återspeglas 

i jämförelsen av patientgruppen och Stockholms befolkning med avseende på civilstånd, där 

det var fler i Stockholms befolkning som var ogifta än i patientgruppen. Civilstånd som 

riskfaktor för självmordsförsök eller självmord beskrivs som en problematisk variabel i olika 

undersökningar (se s.10). Civilstånd är inte helt oproblematiskt i den här studien heller, dels 

beroende på att kategorin sammanboende saknas och dels p.g.a. ett relativt stort bortfall. Att 

det stora flertalet av dem som det finns uppgifter om är ogifta är i alla fall samstämmigt med 

de undersökningar som menar att ensamstående är mera utsatta.  

http://www.boverket.se/
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Fördelningen av medborgarskap visade inte på några större skillnader mellan patientgruppen 

och Stockholms befolkning. Eftersom patientgruppen tillhör Stockholms södra 

sjukvårdsområde (SSSO) skulle en befolkningsbaserad jämförelse på sjukvårdsområdesnivå 

eventuellt ha kunnat påverka resultaten för etnicitetsvariabeln. Etnicitet skulle kunna tänkas 

ha fått ett annat genomslag eftersom det förmodligen finns en större andel invånare med 

utländsk bakgrund i södra Stockholm, jämfört med om man tittar på hela Stockholm. 

Samtidigt är andelen utlandsfödda och utländska medborgare i patientgruppen så låg att det är 

svårt att dra några slutsatser om några specifika nationaliteter. 

 

Tidigare refererade studier (se s.10) pekar på arbetslöshetens betydelse som riskfaktor för 

självmord och att risken ökar med tillhörighet till lägre samhällsklass. Den här underökningen 

saknar data om sysselsättning för patienterna. Att patientgruppen är en socioekonomiskt svag 

grupp avspeglas istället t.ex. i den stora andel som får sin försörjning från sjukförsäkrings-

systemet jämfört med i befolkningen. Den socioekonomiska situationens samband med 

psykisk ohälsa och självmordsförsök har också bekräftats i en tidigare nämnd studie (se s.9).  

 

Att trettiofem personer i patientgruppen gjort sammanlagt sjuttioåtta självmordsförsök under 

den studerade perioden understryker vikten av ett snabbt omhändertagande efter ett 

självmordsförsök. Fler kvinnor än män och fler ogifta i patientgruppen har gjort upprepade 

självmordsförsök. Bland de svenska, utlandsfödda medborgarna är upprepning också 

vanligare än bland övriga etnicitetskategorier, liksom i åldersgruppen 55-64 år. En betydande 

andel av patientgruppen har haft kontakter med psykiatrin innan de kom till konsultteamet på 

Södersjukhuset och antalet slutenvårdsdagar är som mest nästan ett helt år sammanlagt. Det 

finns diagnoser för psykisk sjukdom för nästan samtliga konsultationstillfällen och 

personlighetsstörning är den vanligaste diagnosen följt av förstämningssyndrom (depression) 

och anpassningsstörning/stressreaktion. Många har således långvariga psykiska problem, men 

de vanligast förekommande psykiatriska diagnoserna depression och personlighetsstörning 

kanske kan behandlas i öppenvården. 

 

Forskning om riskfaktorerna för självmordsförsök lyfter fram den starka kopplingen till 

psykisk hälsa och faktorer som konstaterats motverka psykisk hälsa. En del teorier lyfter fram 
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att män och kvinnor handskas olika med depressioner, så att kvinnor uppsöker sjukvården för 

att få hjälp och männen dricker alkohol istället när de är deprimerade (se s.3). Missbruk är den 

vanligaste diagnosen för männen även i den här studien, men mer än dubbelt så många 

kvinnor i patientgruppen har personlighetsstörning som diagnos istället för depression, vilket 

således avviker från andra undersökningsresultat.  

6.2 Skillnader mellan dem som länkades till 

offentlig psykiatri och dem som länkades till 

annat ställe 

Den psykiska ohälsan är inte jämnt fördelad i samhället [Socialstyrelsen 2001] vilket den här 

patientgruppen på många sätt kan sägas vara ett exempel på. Ett annat fokus i uppsatsen var 

bl.a. därför att studera eventuell social snedfördelning inom patientgruppen med avseende på 

vidarelänkningen. 

 

Resultaten visar att de patienter i patientgruppen som hade en missbruksdiagnos hade lägre 

odds att länkas till offentlig psykiatri än patienter med en annan diagnos för psykisk sjukdom. 

Resultaten för de övriga variablerna i regressionsanalysen visade inte på några signifikanta 

skillnader. För variablerna konsultkod och diagnos blev resultatet signifikant när 

regressionsanalysen gjordes på individnivå istället för per konsultationsepisod. Det kan vara 

en följd av att psykiatrerna inte varit lika noggranna att göra noteringar i 

konsultationsrapporten.   

 

Den tidigare refererade engelska studien om sociala klasskillnader i eftervården för 

självdestruktiva patienter (se s. 9) fann sociala skillnader bland män där lägre klass var 

relaterat till kriminalitet, drogmissbruk och våld mot andra. Bland kvinnorna fann man att 

diagnoser för psykisk störning var vanligare i de högre sociala klasserna [Hawton K m.fl. 

2001]. Även om den psykiska ohälsan inte är jämnt fördelad i det svenska samhället är det 

svårt att jämföra de engelska förhållandena med svenska eftersom det engelska samhället 

fortfarande präglas av mycket större sociala klasskillnader. I den undersökta patientgruppen 

har i princip samtliga individer diagnos för psykisk sjukdom (vilket inte överensstämmer med 

den engelska studien) och det är bland männen som missbruksdiagnoserna kan återfinnas 

(vilket överensstämmer med den engelska studien). Resultatet för männen kan tolkas i linje 

med invändningen att alkoholmissbruk även är vanligare bland män än bland kvinnor i 
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befolkningen i stort d.v.s. det finns en generell könsskillnad (se s.8). Det överensstämmer 

också med Hensings och Salander Renbergs teori (se s.3) om att det är vanligare att männen 

får en missbruksdiagnos i första hand eftersom de inte uppsöker sjukvården för depressionen 

utan låter den ta sig uttryck i missbruket istället. Därmed skulle det också vara relevant att 

männen med missbruksdiagnos länkades till annan hjälpinstans än offentlig psykiatri.  

 

Något klassperspektiv har inte anlagts i den här studien och att andelen diagnoser i 

patientgruppen är större än i den engelska studien sammanhänger säkerligen med att de flesta 

redan haft kontakter med psykiatrin före självmordsförsöket.  

 

Vid mätningar av social snedfördelning är det vanligt att inkludera fler variabler än den här 

undersökningen har haft tillgång till (såsom t.ex. utbildning och yrke). Med tillgång till fler 

variabler skulle en mera heltäckande och nyanserad analys ha kunnat göras. Den kunskap som 

framkommit om patientgruppens levnadsförhållanden under studiens gång visar ändå på att 

det finns många tecken på att detta är en socialt och ekonomiskt utsatt grupp jämfört med den 

övriga befolkningen. 

6.3 Skillnader mellan dem som kom i kontakt och 

dem som inte kom i kontakt med sitt 

länkningsställe 

En skillnad som resultaten visar är att kvinnornas odds att ha kommit i kontakt med sin 

vidarelänkningsinstans inom offentlig psykiatri var högre än männens. Vidare hade de som 

inte hade haft kontakt med beroendevården högre odds att komma i kontakt än de som hade 

haft sådana kontakter. Analysen gav inte några signifikanta resultat för de övriga variablerna 

som ingick. Vid motsvarande analys på individnivå istället för per konsultationsepisod kunde 

inga signifikanta skillnader påvisas. 

 

Trots att behov av hjälp och stöd troligen fanns bland många som inte kom i kontakt med sitt 

länkningsställe, har det funnits hinder som har varit svåra att utröna i den här uppsatsen, men 

som bidragit till att man inte fick den hjälp som det var tänkt att man skulle få. Satta i relation 

till Andersens modell (se s.11) där användningen av hälso- och sjukvården förklaras av behov 

i förhållande till ohälsa [Gillström 2001], kan den här patientgruppen sägas sakna tillräckliga 
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resurser t. ex i form av ekonomi och troligen också sociala relationer, vilket psykisk sjukdom 

ofta leder till. Efter ett eller flera genomförda självmordsförsök har man dessutom alla 

kriterier uppfyllda enligt Whiteheads tidigare nämnda typer av behov med avseende på vård 

(se s.11) [Whitehead 1997]. Möjligen kan man diskutera i vilka avseenden behoven är 

jämförbara, men de är under alla omständigheter normativa, upplevda och uttryckta.  

 

Kvinnornas odds att ha kommit i kontakt med sin vidarelänkningsinstans inom offentlig 

psykiatri var högre än männens. Om det förhåller sig så att kvinnor är mer benägna än män att 

söka hjälp för sina psykiska problem, skulle en förklaring kunna vara att det handlar om 

”tillvänjning”. Man har redan haft flera kontakter med psykiatrin. Oddsen var också högre för 

dem som inte tidigare haft kontakt med beroendevården, vilket pekar på att missbruk har sin 

egen problematik som kräver egna stödinsatser.  

 

I den tidigare refererade holländska studien om psykiatriska konsultationer med patienter som 

försökt ta sitt liv, var andelen som kom i kontakt med sitt länkningsställe förhållandevis hög 

med tanke på att ungefär hälften av patienterna varit missnöjda med själva konsultationen. 

Man kanske hade förväntningar på att länkningsstället skulle kunna ge det stöd som man 

blivit besviken på vid konsultationstillfället. I den här undersökningen fanns också en relativt 

hög andel ”lyckade länkningar”, beroende på hur man ser det. (Ett önskvärt resultat vore ju att 

alla kom i kontakt med sitt länkningsställe.)  

 

Att, slutligen, så gott som samtliga i patientgruppen har psykiatriska diagnoser och att andelen 

kvinnor är betydligt större än andelen män kan sägas vara representativt för gruppen individer 

som gör självmordsförsök. Kvinnorna avviker emellertid genom att vara något äldre än i 

officiell statistik och genom att framför allt lida av personlighetsstörning istället för 

depression. Det kan också konstateras att det saknas jämförelsedata från liknande svenska 

konsultationsverksamheter för självmordsnära patienter. En ny studie skulle kunna inkludera 

uppgifter även om huruvida de som länkades till andra instanser än offentlig psykiatri kom i 

kontakt med sin länkningsinstans eller ej. Den skulle också kunna bidra med ett mera 

fullständigt dataunderlag under förutsättning att konsultationsrapporten användes mera 

noggrant och att PVS-systemet fungerar bättre än det gjorde tidigare då personal uppgav att 

de ibland struntade i att använda systemet eftersom det förekom tekniska problem så ofta. 
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