Flykt, trauma och suicidprevention
Frida Metso Johansson, Mind

Situationen för flyktingar är mycket pressad. Flyktvägar ut ur konflikter är färre och farligare,
och många råkar ut för traumatiserande händelser inte bara i kriget utan också under sina
försök att ta sig till trygghet eftersom det saknas lagliga och trygga flyktvägar. Idag ser vi att
färre kan lämna konflikter, de flesta hänvisas till internflykt eller liv i grannländer som
fortfarande är mycket nära konflikten, vilket innebär att de befinner sig i fortsatt fara. Ändå är
de flesta flyktingar som anländer till Sverige inte traumatiserade i bemärkelsen att de kan
diagnosticeras med en psykiatrisk diagnos som exempelvis posttraumatisk stress. Vi ser dock
att de som utsatts grovt våld från medmänniskor, framför allt tortyr, traumatiseras mer ofta
och grövre.
Människans förmåga att läka är imponerande, men vi vet att omgivningen efter en potentiellt
traumatiserande händelse är avgörande för om en krigsdrabbad person kan självläka eller
kommer hållas kvar i sina krigsminnen. Att uppleva kontroll över sin livssituation och veta
att ens anhöriga är i trygghet tillhör skyddsfaktorerna. Med den nya Begränsningslagen, där
permanenta uppehållstillstånd ersatts med korta tillfälliga, och där familjeåterförening
förbjudits för majoriteten av de asylsökande, ökar risken för psykisk ohälsa, inte minst
gällande suicidrisken. Att leva i ständig utvisningsskräck, att aldrig kunna känna sig trygg
och att maktlöst veta att anhöriga lever kvar i dödsfara i hemlandet skapar en mycket
livssituation för många flyktingar.
Tidigare kunskap berättar för oss att det är när en person fått uppehållstillstånd risken för
suicid ökar - hoppet att livet skulle bli bättre i Sverige, och överlevnadsdriften, skyddar tills
beslutet visar sig innebära fortsatt lidande. Vi vet att exempelvis äldre invandrarkvinnor i
oproportionerligt hög grad suiciderar, en grupp vi vanligtvis inte ser som en riskgrupp, och att
unga ensamkommande kommer befinna sig i en speciellt svår situation, där många kommer
leva många år med utvisningsbesked som kan verkställas först på deras 18-årsdag. Vi vet
också att den allmänt pressade livssituationen för flyktingar och lagstiftning som begränsar
vårdrättigheter, i kombination med bristande tolkanvändning och en svår socioekonomisk
situation leder till att tillgången till kompetent diagnostisering, suicidbedömning och vård inte
är så god som den behöver vara. När tiden för det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut
kommer det bli än viktigare att vara uppmärksam på självmordstankar, och det är extra
beklagligt att lagstiftningen är så otydligt kring vad som är att vänta i form av omprövning,
vilket minskar upplevelsen av kontroll och förutsägbarhet.
Flyktingpolitik är ett svartvitt politikområde där det faktiskt gäller liv och död. Att vi numera
har en lagstiftning som syftar till att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige, som
försvårar ett redan utsatt läge för människor här och som minskar förutsättningar för vård och
rehabilitering för torterade och krigsskadade är orimligt. De som redan varit med om det
värsta en människa kan drabbas av ska välkomnas av skydd, trygghet och godhet hos oss.

Asylsökande och självmord
Maria Sundvall, NASP

Maria Sundvall beskrev en pågående journalstudie om asylsökande som gjort
självmordsförsök och reflekterade kring betydelsen för dem som möter asylsökande som är
självmordsbenägna.
Asylsökande anses vara en sårbar grupp för psykisk ohälsa. Dels har deras trauman skett
nyligen och dels har en osäker tillvaro i det nya landet. Samtidigt är det en grupp som det i
hög grad saknas kunskap om.
I den aktuella studien jämfördes 88 asylsökande som vårdats vid Länsakuten i Stockholm
med en matchad kontrollgrupp med svenskt personnummer. De asylsökande och kontrollerna
hade likvärdiga sjukhistorier och tyngd vad gäller tidigare självmordsbeteende. Det fanns
skillnader när det gäller riskfaktorer, klinisk bild och diagnoser. 4 av 10 asylsökande gjorde
suicidförsök kort tid efter avslag på asylansökan och de hade också fler dokumenterade
trauman.
De asylsökande kvinnorna skilde ut sig genom att ha tyngre sjukhistorier, mer allvarliga
självmordsförsök och få längre tids vård med fler olika behandlingar. Ändå fick gruppen
asylsökande, både kvinnor och män, uppföljning i psykiatriskt mindre specialiserad vård i
högre grad än kontrollgruppen. Det kan tolkas som att de inte erbjöds jämlik vård.
I en uppföljande kvalitativ studie granskas journalen för de asylsökande kvinnor som vårdats
enligt LPT. Den studien är inte avslutad men väcker frågor om vad som händer i vårdmötet.
Hur ser kommunikationen ut när patientens berättelse om hennes sociala och existentiella
situation möter klinikernas medicinska modell? Kan svårigheterna att uppmärksamma och
utforska trauma, kulturella aspekter och självmordets individuella mening försvåra
kommunikationen och därmed bedömningen av självmordsrisk?

Självmordsförsök bland invandrare i europeiska länder
Ilkka Henrik Mäkinen, Uppsala Universitet

I internationellt samarbete lett av WHO utfördes en storskalig studie för att undersöka
självmordsförsök bland invandrare i Europa. I studien jämfördes förekomsten av
självmordsförsök bland invandrare mellan olika härkomstländer, med deras tidigare
hemländer och med befolkningen i de nya värdländerna. Underlaget bestod av en stor
internationell databas över självmordsförsök hos över 27000 individer, varav 4000
invandrare, i 11 europeisk länder, registrerade mellan 1989-2003. I nästan hälften av
invandrargrupperna var självmordsförsök vanligare, och endast i mycket få fall ovanligare, än
bland befolkningen i värdlandet. Individer från samma hemland tenderade att ha ungefär
samma självmordsförsökstal oavsett vilket land de emigrerat till. Man kunde också se en
koppling mellan invandrargruppens självmordsförsökstal i värdlandet och självmordstalet i

deras tidigare hemland. Invandrare från Chile, Iran, Marocko och Turkiet hade dock höga
självmordsförsökstal i sina nya värdländer trots låga självmordstal i hemlandet. Med andra
ord kunde man, med några undantag, se att nationaliteten hade en stabil inverkan på suicidala
beteenden oavsett om eller vart man invandrat, vilket i sin tur kan ha kulturella eller genetiska
förklaringar. Det faktum att självmordsförsök ändå var generellt sett vanligare hos dem som
emigrerat kan bero på svårigheter som uppstår i relation till integreringsprocessen.

Nationell samordning för suicidprevention
Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten

Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten presenterade regeringsuppdraget som
handlar om att myndigheten ska ansvara för att samordna det suicidpreventiva arbetet på
nationell nivå. Utgångspunkten för regeringsuppdraget är dels det nationella
handlingsprogrammet för självmordsprevention som beslutades av riksdagen 2008, dels den
utredning som Folkhälsomyndigheten presenterade i mars 2015 kring en struktur för arbetet
med en kunskapsbaserad suicidprevention. Det nationella handlingsprogrammet innehåller
nio strategiska områden som omfattar både individ- och befolkningsinriktade insatser inom
flera verksamhetsområden och på olika samhällsnivåer. Folkhälsomyndigheten föreslog i sin
utredning en struktur för sektorsövergripande samverkan mellan olika statlig myndigheter,
SKL, forskare och idéburen sektor samt landsting och kommuner. Det regeringsuppdrag som
myndigheten har fokuserar endast på nationell samordning. Inom ramen av uppdraget har
myndigheten bildat en nationell myndighetssamverkansgrupp och en nationell
intressentgrupp som syftar till att utveckla samordningen av arbetet med att ta fram, sprida,
och implementera kunskap. I grupperna diskuteras även frågor kring uppföljning och olika
aktörer ges möjligheten att lyfta fram områden där det finns behov av mer kunskap.
Folkhälsomyndigheten också tagit fram en ny webbplats, suicidprevention.se, för att samla
kunskap kring suicid och suicidprevention. Målgruppen för webbplatsen är främst
professioner som arbetar med att förebygga självmord. Webbplatsen lanserades i samband
med den suicidpreventiva dagen och Jennys presentation avslutades med en kort
demonstration av webbplatsens innehåll. För att få veta mer besök gärna
www.suicidprevention.se.

Om verksamheten Suicidprevention och Efterlevandes Stöd
(SPES)
Pirjo Stråte, SPES

Ett mål är att utbilda psykiatripersonal regelbundet i bemötande och patientens delaktighet i
sin egen vård. Utbildningarna bör även innehålla självreflektion om hur vi människor
fungerar att vi tror mer på våra ögon än våra öron. Reflektion över vad som ligger till grund
för ”mina” slutsatser ifråga om patienten. Har jag varit närvarande i samtalet och inte gjort
bedömningar utifrån patientens utseende.
Hur ser den traumatiska sorgeresan ut?
Chocken kan vara under några månader, det går inte ta in att det som hänt är sant.
Skuldkänslor är vanliga och man ”förhandlar” med sig själv om allt vad man gjorde och inte
gjorde som orsakade att det slutade så här. Sorgen ser olika ut beroende på den relation man
hade till den som tog sitt liv, Mamma är en smärtbärare som bär sitt barns hela livssmärta.
Pappor berättar ofta att dem ville att deras barn skulle få vara med om allt det bra och fina i
livet, suicidet blev en förlorad framtid där de själva skulle vara delaktiga med sina barn.
Syskonrelationen är den längsta icke utbytbara relation i livet, syskonen blir ofta arga både
över att inte kunna dela livet efter att föräldrarna blir gamla och dör (en framtidsbild man bär)
och att mamma och pappa är förtvivlade. Det kan ta tid innan de tillåter sig att sörja. När man
förlorar en förälder genom självmord tappar man en stor del av sin identitet och känner sig
bortvald. Var inte jag värd att leva för, älskade du inte mig? Det tar väldigt lång tid att bygga
upp sin identitet igen. Sorgen tar flera år att bearbeta och känns som att åka berg och dalbana,
man lägger pussel för att få ihop en bild som går att leva med resten av sitt liv. Livet blir
aldrig det samma som innan och det tar tid att våga komma tillbaka till ett liv utan garantier,
ett liv där vad som helst kan hända.
SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och
som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
SPES bildades 1987 och har idag cirka 1450 medlemmar i hela landet varav cirka 350 i
Stockholmskretsen. SPES erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. De har en telefonjour som
är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande. De anordnar
föreläsningar, kurser, medlemsträffar och stödhelger. SPES i Stockholm är den enda
efterlevandeföreningen i Europa som har självhjälpsträffar varje vecka. SPES har också en
ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.
SPES vision är ett suicidfritt Sverige.

Journalistpriset för bästa rapportering
Alfred Skogberg, generalsekreterare Suicide Zero

För andra året i rad delade Suicide Zero ut Pris för bästa rapportering. I år gick priset till TV4
Nyhetsmorgon med motiveringen: ”TV4 Nyhetsmorgon har under en vecka ambitiöst belyst
hur självmord drabbar och vad som kan göras för att förebygga tragedierna. Den regelbundna
rapporteringen har nått ut till en mängd tittare om ett av Sveriges största samhällsproblem
som få journalister och mediehus regelbundet rapporterar om. TV4 har därmed föredömligt
visat att det går utmärkt att granska problematiken kring självmord. Myten om att medier inte
ska tala om självmord har Nyhetsmorgon bidragit till att punktera. Nyhetsmorgons
rapportering hoppas vi ska inspirera andra mediehus.”
Juryn har även gett ett hedersomnämnande till journalisten och författaren Ulrika Jannert
Kallenberg som har skrivit boken ”Döden ingen talar om”. Juryns motivering lyder: ”En bok
som nyanserat och gripande skildrar tabubeläggningen, skulden och skammen efter hennes
pappas självmord. Genom att läsaren får följa Ulrika på hennes livsresa blir det tydligt hur
vuxenvärldens tystnad om självmord sätter djupa spår i barnet och hur det påverkat henne till
den hon är i dag; erfarenheter som många efterlevande kan känna igen sig i. Boken
åskådliggör hur viktigt det är att öppet tala om självmord, inte minst med barn, och att
självmord är ett oerhört stort samhällsproblem som vi alla måste göra vad vi kan för att
förebygga. ”
I juryn: Alfred Skogberg – generalsekreterare Suicide Zero, Michael Westerlund – forskare
JMK, Gergö Hadlaczky – chef NASP, Sonny Wåhlstedt – ordförande SPES
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