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Abstract

Background: It is more common that men commit suicide than women, despite the fact that suicide 
attempts are more common among women. In epidemiological populations general risk factors for 
suicide differ between men and women. 

The aim of this study was to investigate gender differences among psychiatric patients who have 
died in suicide according to performed risk assessments, offered treatment or adherence to 
treatment. An additional aim was to examine whether risk factors for suicide were the same in a 
clinical population as in in the whole population. 

Methods: All patients who had been in contact with the general psychiatric department at the 
University hospital in Uppsala from 2004 to 2010 and had committed suicide were included in this 
study, 88 patients, 48 men and 40 women. Data was collected from these patients medical records.

 

Results: No  significant gender differences according to suicide risk assessment or offered 
treatment were found. More men than women were non-adherent to their prescribed medications. 
Gender differences in risk factors for suicide on a population level were not replicated in a clinical 
population. 

Conclusions: Gender differences in assessment and treatment did not explain why male psychiatric 
patients commit suicide more often than female. Gender differences in risk factors for suicide varies 
between epidemiologic and clinical populations. The number of completed suicides among men 
might decline if special efforts are made to improve men's adherence to treatment. 
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Sammanfattning på svenska

Bakgrund: Självmord är ett globalt folkhälsoproblem och under ett år begår omkring en miljon 
människor suicid i världen. I väst suiciderar män tre till fyra gånger oftare än kvinnor trots att 
kvinnor gör fler suicidförsök. Över 90 % av människor som suiciderar har en psykiatrisk sjukdom 
men ändå är det bara omkring 30 % av alla som har kontakt med psykiatrin tiden före suicidet. 
Denna siffra är lägre bland män än bland kvinnor. 
Vissa faktorer innebär ökad risk för suicid och på befolkningsnivå är det känt att vissa riskfaktorer 
för suicid är starkare för män än för kvinnor.
Målet med denna studie var att undersöka om det bland psykiatriska patienter som senare suiciderat 
funnits någon könsskillnad i hur strukturerade suicidriskbedömningar genomförts, vilken 
behandling som erbjudits och hur följsamheten till behandlingen varit. Ett ytterligare mål var att se 
om riskfaktorer som på befolkningsnivå är starkare för män, förblir det vid betraktande av en 
vårdsökande population. 

Material och metod: Alla patienter som åren 2004-2010 hade kontakt med allmänpsykiatrin på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och som senare suciderade ingår i denna studie. De psykiatriska 
journalerna till dessa 88 patienter, 48 män och 40 kvinnor lästes noggrant och relevant information 
insamlades.

Resultat: Inga avgörande signifikanta könsskillnader avseende genomförda suicidriskbedömningar 
eller erbjuden behandling hittades. Fler män än kvinnor utsatte vid något tillfälle självständigt sitt 
läkemedel. Bland de jämförda riskfaktorerna fanns inga tydliga könsskillnader.

Slutsats: Att män suiciderar oftare än kvinnor kan inte förklaras av skillnader i bedömning och 
behandling av psykiatriska patienter. Könsskillnader i riskfaktorer för suicid funna på 
befolkningsnivå utgör inte signifikanta riskfaktorer inom en klinisk population. Eventuellt skulle 
könsskillnaden i suicidfrekvens kunna minska om särskilda insatser görs för att förbättra männens 
följsamhet till behandling. 
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Bakgrund

Med självmord menas en uppsåtlig livshotande handling som resulterar i självförvållad död. Suicid 
är ett stort folkhälsoproblem och WHO beräknar att ca 150,000 människor dör till följd av suicid i 
Europa varje år. Över hela världen uppgår siffran till närmare en miljon. Antalet självmordsförsök 
som görs är 10-20 gånger större (J John Mann, 2002).

Mer än 90 % av de personer som suiciderar hade en psykisk sjukdom före dödsfallet. Depression, 
bipolär sjukdom, ångestsyndrom, personlighetsstörningar, schizofreni och missbruk är de diagnoser 
som främst är kopplade till självmord (Arsenault-Lapierre, Kim, & Turecki, 2004).

Även om man sålunda kan se suicid som en komplikation till psykisk sjukdom, är det långt ifrån 
alla människor med psykisk sjukdom som gör ett självmordsförsök. Även bland patienter i de 
största riskgrupperna, med bipolär sjukdom eller depression, är det mindre än 50 % som någonsin 
gör ett självmordsförsök (J John Mann, 2002).

Forskare har jämfört patienter med en viss psykiatrisk diagnos som gjort ett suicidförsök, med 
patienter som inte gjort något, men har samma psykiska sjukdom av objektivt sett samma 
svårighetsgrad, och funnit skillnader: dels har de en starkare känsla av hopplöshet och har 
allvarligare suicidtankar. Dessutom uppvisar de större aggressivitet och impulsivitet. Forskarna 
föreslår en stress-sårbarhetsmodell som förklaring: Suicidrisken bestäms inte bara av en psykiatrisk 
sjukdom eller psykosocial kris (stressor) utan även av en sårbarhet, som bottnar i bl.a. genetiska 
faktorer, barndomsupplevelser, kön, religion, ålder och psykosocialt stöd, och avspeglas både i 
benägenheten för starka suicidtankar, och även i särskilda personlighetsdrag (t.ex. impulsivitet) 
vilket gör risken större att de handlar efter suicidala känslor (J J Mann, Waternaux, Haas, & 
Malone, 1999).

Dessa faktorer som avgör sårbarheten påverkar sålunda suicidrisken i positiv eller negativ riktning. 
Faktorer som visat sig ha en skyddande verkan och minska suicidrisken är bl.a. negativ inställning 
till suicid (t.ex. pga. religion), sociala färdigheter och problemlösningsförmåga, ett stabilt socialt 
nätverk, tillgång till vård och bristande åtkomst till potentiellt farliga läkemedel och vapen (Ayuso-
Mateos u. a., 2012). Bland faktorer som predisponerar för suicid är låg socioekonomisk status, 
ensamhet, rökning och missbruk värda att nämna (Agerbo, Nordentoft, & Mortensen, 2002). 
Åldersmässigt utgör ungdomar en riskgrupp, även om risken generellt ökar med stigande ålder 
(Shah, 2011). Även hereditet har betydelse (Qin, Agerbo, & Mortensen, 2003). De starkaste 
riskfaktorerna inför ett självmordsförsök är dock ett tidigare försök och aktuella självmordstankar.

Bedömningsinstrument
När en patient söker med psykiatriska symptom ska alltid en suicidriskbedömning göras och 
journalföras. Suicidrisken bedöms utifrån en sammanvägning av anamnes, psykiskt status, 
preliminär diagnos och statistiska riskfaktorer. Som hjälpmedel används specifika frågeformulär. 
Exempelvis finns Suicide Intent Scale (SIS) som används efter ett suicidförsök för att utifrån ett 
antal variabler mäta hur hög patientens intention att dö var (Beck, Kovacs, & Weissman, 1979). 
Studier visar korrelation mellan höga poäng och sannolikhet för nytt suicidförsök (Stefansson, 
Nordström, & Jokinen, 2012), (Mieczkowski u. a., 1993), (Harriss, Hawton, & Zahl, 2005), 
(Skogman, Alsén, & Ojehagen, 2004).
Suicide assessment scale (SUAS) är ett frågeformulär med avsikt att mäta patientens inställning till 
suicid inklusive suicidrelaterat beteende och suicidtankar under de senaste sju dagarna (Stanley, 
Träskman-Bendz, & Stanley, 1986). Höga SUAS-poäng uppmätta efter ett suicidförsök tycks vara
en pålitlig prediktor för upprepat suicidförsök (Niméus, Alsén, & Träskman-Bendz, 2000), (Waern, 
Sjöström, Marlow, & Hetta, 2010).
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Suicidstegen är en svensk screeningmetod av Jan Beskow, och avser att undersöka den suicidala 
processen genom frågor om nedstämdhet, dödstankar, dödsönskan, självmordstankar, 
själmordsönskan, självmordsförsök, självmordsplaner, självmordsförberedelser och 
självmordsavsikt. 
Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är avsett att användas för att mäta 
svårighetsgraden av depressionen och f.f.a. förändring av symptomens svårighet över tid, t.ex. i 
samband med behandling av depression. Formuläret innehåller frågor om patientens hälsa på 10 
områden och en av dessa frågor behandlar suicidala tankar (Montgomery & Asberg, 1979).
Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale-self-rating (MADRS-S) är ett 
självskattningsformulär innehållande samma frågor men där en, där intervjuaren ska bedöma 
patientens stämningsläge, är borttagen (Svanborg & Ekselius, 2003).
Studier visar att varierande kontinuitet i utförandet av strukturerade riskbedömningar finns och även 
att det inte finns klara riktlinjer för hanterandet av utfallet av riskbedömningen (Gilbert, Adams, & 
Buckingham, 2011).

Prevention och behandling
Det är vanligt med kontakt med sjukvården tiden före suicid. En studie visar att ca 30 % hade haft 
kontakt med psykiatrin året före suicid och 20 % månaden innan. Med primärvården hade 50 % haft 
kontakt den senaste månaden, och 75 % det senaste året (Luoma, Martin, & Pearson, 2002). Med 
optimal vård borde självmord kunna förhindras. Svårigheter finns dock på flera nivåer:

Suicidrisken undersöks inte då patienten söker vård:
En studie från Finland visar att endast 22 % av patienter som begår självmord diskuterar sina 
avsikter med sin läkare. Det är ovanligare med samtal om självmordstankar med andra specialister 
än med psykiatrer (Isometsä u. a., 1995). Därför är det viktigt att aktivt fråga om självmordstankar.

Psykiska symptom behandlas inte adekvat:
 Med hänsyn till den starka korrelationen mellan psykisk sjukdom och suicid, är naturligtvis en 
adekvat behandling av psykisk ohälsa ett av de viktigaste sätten att förebygga suicid. Användande 
av antidepressiva läkemedel har i suicidsammanhang varit något kontroversiellt då det visat sig ge 
upphov till ökat suicidalt beteende hos yngre människor. Hos vuxna minskar de dock risken för 
fullbordat suicid genom behandling av den starka riskfaktorn depression (Isacsson, Rich, Jureidini, 
& Raven, 2010). En europeisk studie visar att bland patienter diagnostiserade med depression eller 
ångestsyndrom, var det endast 45.8% (57.4% inom psykiatrin och 23.3% i primärvården) som fick 
optimal behandling enligt aktuella riktlinjer (Fernández u. a., 2007).
En finsk studie belyser att bland patienter med depression som gjort ett suicidförsök, var det endast 
16 % som fick adekvat läkemedelsbehandling månaden innan, och lika många som fick 
psykoterapi. En månad efter försöket hade siffrorna endast förändrats marginellt (Suominen, 
Isometsä, Henriksson, Ostamo, & Lönnqvist, 1998).

Det kan dröja upp till en månad innan effekt av antidepressiva läkemedel, f.f.a. SSRI, når sin fulla 
effekt, och f.f.a. under de första 9 dagarna efter insatt behandling ökar risken för suicidalt beteende 
(Jick, Kaye, & Jick, 2004).

För patienter med bipolär sjukdom är risken för suicidalt beteende lägre för dem som får andra 
generationens antipsykotika än för dem som får första, så länge det inte kombineras med 
humörsstabiliserande läkemedel. Förklaringen är troligtvis att första generationens är associerad 
med högre andel depressiva perioder. Ännu bättre effekt har kombinationen av antipsykotika och 
humörstabiliserande läkemedel och då blir resultatet lika oavsett om första eller andra generationen 
används (Koek, Yerevanian, & Mintz, 2012). Lithium (humörstabiliserande läkemedel) och 
klozapin (andra generationens antipsykotika) har visat en pålitlig association till minskad 
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suicidfrekvens. För lithium tycks effekten vara oberoende av diagnos och klinisk effekt (Waern u. 
a., 2010).

Patienter med hög suicidrisk får inte optimal uppföljning:
Tiden strax efter utskrivning från slutenvård inom psykiatrin är en period med stor risk för 
suicidförsök. Litteraturstudier har visat att någon form av uppföljningskontakt via telefon, mail eller 
brev signifikant minskar risken för suicidalt beteende (Luxton, June, & Comtois, 2013).

Adherence till behandling 

Bristande följsamhet till behandling av psykisk sjukdom är vanlig och naturligt nog associerat till 
högre suicidrisk. Förekomsten beror naturligtvis på definitionen av bristande följsamhet, men 
omkring hälften av patienter med depression, bipolär sjukdom och schizofreni uppger att de inte tar 
läkemedlen enligt ordination (Gibson, Brand, Burt, Boden, & Benson, 2013), (Vergouwen, van 
Hout, & Bakker, 2002), (Colom, Vieta, and Martinez-Aran 2000). Inställning till läkemedlet och tro 
på dess effekt liksom sjukdomsinsikt har visat sig ha lika stor betydelse som biverkningar i att 
förutsäga adherance (Pompili u. a., 2009), (Olivares u. a., 2013).

Könsskillnader
I industrialiserade länder är det mellan två och fyra gånger så vanligt med suicid bland män som 
bland kvinnor. Självmordsförsök görs däremot oftare av kvinnor (Houle, Mishara, & Chagnon, 
2008). Även om kvinnor gör fler suicidförsök, är männens försök ofta av en allvarligare grad, så när 
det kommer till svåra försök som kräver sjukhusvård, har könsskillnaden nästan försvunnit (Sani u. 
a., 2011).

Kina är ett av väldigt få länder där fler kvinnor än män begår självmord. Denna statistik beror f.f.a. 
på suicidfrekvensen hos de unga kvinnorna ifrån landsbygden, vilka statistiskt sett har 66 % högre 
risk att begå självmord än unga män från landsbygden. I städerna är könsfördelningen ungefär lika 
(Phillips, Li, & Zhang, 2002).
Många orsaker till dessa könsaspekter i suicidbeteende har diskuterats: män är mindre benägna att 
söka professionell hjälp och de har ofta sämre socialt stöd än kvinnor (Houle u. a., 2008). De är 
generellt äldre vid tidpunkten, och ett sämre fysiskt tillstånd ökar risken för att självmordsförsöket 
får dödlig utgång. Andra föreslagna förklaringar är att männens suicidala avsikt ofta är starkare, och 
att alkohol oftare finns med i bilden, vilket sänker den emotionella hämningen, och ökar risken för 
mer fatalt suicidalt beteende (Cibis u. a., 2012). Dessutom väljer de ofta våldsamma metoder så som 
hängning eller skjutning medan kvinnor förgiftar sig. En ytterligare förklaring skulle kunna vara att 
depression hos kvinnor oftare känns igen och de får adekvat behandling (Canetto & Sakinofsky, 
1998), (Cibis u. a., 2012).

Två studier har visat att hög SIS-poäng förutsäger ökad risk för ytterligare suicidförsök hos kvinnor 
men ej hos män, vilket kan tolkas som att SIS som instrument är bättre på att känna igen kvinnornas 
suicidrisk än männens (Skogman u. a., 2004), (Harriss u. a., 2005). Andra studier har inte hittat 
någon könsskillnad (Lindqvist, Nimeus, & Träskman-Bendz, 2007)
Avseende SUAS har en studie visat att kvinnor generellt fick högre poäng i en grupp där även fler 
kvinnor suiciderade (Niméus u. a., 2000).

En dansk studie över läkarkontakter föregående suicid belyser männens tendens att vara mindre 
vårdsökande: bland kvinnorna som suiciderat hade 51 % haft kontakt med psykiatrin medan siffran 
endast var 38 % bland männen. Av kvinnorna var 68 % registrerade på ett sjukhus, av männen 55 
%. Kvinnorna hade även ungefär dubbelt så många läkarbesök som männen (Andersen, Andersen, 
Rosholm, & Gram, 2000). Dessutom diskuterar männen sina suicidala avsikter med läkare hälften 
så sällan som kvinnor (Isometsä u. a., 1995). 
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En omfattande studie över depressionssymptom hos behandlingssökande patienter visar en tydlig 
könsskillnad: kvinnor har starkare depressiva symptom, fler typiska symptom så som förändrad 
aptit och vikt, energibrist och sömnproblem liksom stor komorbiditet med ångestsyndrom. Hos män 
ses f.f.a. en starkare suicidintention och samtidigt alkohol- och drogmissbruk (Marcus u. a., 2008). 
En följd av dessa skillnader skulle kunna vara att mäns depression mer sällan uppmärksammas som 
sådan, och att män mer sällan får adekvat behandling (Canetto & Sakinofsky, 1998). Två oberoende 
studier har konstaterat att bland män och kvinnor som blivit diagnostiserade med depression så är 
det fler kvinnor som får antidepressiv behandling och större mängd psykoterapi (Canetto & 
Sakinofsky, 1998), (Williams u. a., 1995).  

Epidemiologiska studier visar att den skyddande faktorn att ha barn är starkare för kvinnor. Ju yngre 
barnen är, desto mindre blir denna könsskillnad. Att leva med en partner tycks vara en skyddande 
faktor av starkare betydelse för män än för kvinnor. Hereditet för suicid är en större riskfaktor för 
kvinnor och arbetslöshet för män (Qin u. a., 2003).
Årstidsvariationer har uppmärksammats: Under våren når suicidfrekvensen en topp för män. Bland 
kvinnor har man sett en ökad risk bland dem födda på våren och sommaren (Salib & Cortina-Borja, 
2006).

Det ovan nämnda beträffande riskfaktorer och skyddande faktorer gäller när man studerar män och 
kvinnor på populationsnivå. Hos patienter som söker vård efter ett suicidförsök har man funnit att: 
risken för suicid är större hos män än hos kvinnor, men skillnaden är mindre än på populationsnivå. 
Hos män är ett tidigare våldsamt suicidförsök en stark riskfaktor för att senare begå suicid och 
alkohol eller annat missbruk ökar risken för suicidalt beteende, vilket inte gäller för kvinnor. Hos 
kvinnor däremot är ökande ålder liksom ångestsyndrom riskfaktorer (Skogman u. a., 2004), 
(Monnin u. a., 2012).

I en metaanalys över studier på suicid inom slutenvården bland psykiatriska patienter, konstateras 
att de enda signifikanta riskfaktorerna bland dessa patienter oberoende av kön, är tidigare 
suicidförsök, depressiva symptom och hereditet för suicid (Large, Smith, Sharma, Nielssen, & 
Singh, 2011). 

Vi ser att det finns tydliga könsskillnader både gällande suicidförsök och fullbordade suicid. 
Skillnaderna speglar sig i könsberoende riskfaktorer, skyddande faktorer, associerade diagnoser, 
suicidmetoder, suicidintention och benägenhet att söka hjälp. Däremot är mycket lite känt om 
huruvida bedömning och behandling av suicidala patienter skiljer sig åt beroende på kön.

När det gäller könsberoende riskfaktorer är dessa till stor del studerade epidemiologiskt, medan 
könsskillnader i riskfaktorer för fullbordat suicid avseende bristande socialt nätverk och 
sysselsättning i en vårdsökande population inte är väl studerat. 

Hypoteser
Att män begår självmord betydligt oftare än kvinnor kan till viss del förklaras av könsskillnader i 
behandling och bedömning av patienter med psykisk sjukdom. 

I ett kliniskt material av patienter som suiciderat är könsberoende riskfaktorer för suicid jämförbara 
med dem på befolkningsnivå.

Frågeställningar
 Utfördes strukturerade suicidriskbedömningar på samma sätt i båda könen hos dem som 

suiciderat?
 Ses någon könsskillnad i behandling hos dem som suiciderat?
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 Finns någon könsskillnad i adherence till behandling hos dem som suiciderat?

I ett kliniskt material av patienter som suiciderat:

 Är män oftare ensamstående än kvinnor?

 Har män oftare barn?

 Är män oftare arbetslösa?

Syfte

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur suicidrisken bedömts och hanterats samt vilken vård 
som erbjudits psykiatriska patienter som senare tagit sitt liv och jämföra dessa aspekter beroende på 
kön. Eventuella skillnader som skulle kunna ligga till grund för att männens suicidförsök mycket 
oftare än kvinnornas har dödlig utgång kan upptäckas. Därutöver syftar arbetet även till att 
undersöka om vissa könsskillnader i riskfaktorer, konstaterade i epidemiologiska studier, kvarstår 
vid undersökning av ett kliniskt material. 
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Material och metod
Deltagare

Under åren 2004-2010 hade 20 299 personer kontakt med allmänpsykiatrin på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Av dessa patienter fanns 474 (2,3 %) i Socialstyrelsens dödsorsaksregister, 
varav 88 (18,6 %) dött i suicid och 386 (81,4 %) av naturliga orsaker. De som dött i suicid ingår i 
denna studie.

Av dessa 88 f.d. patienter var 48 (54,5 %) män i åldern 17-72 år, medelålder 40,6 år och 40 (45,5 
%) kvinnor, 20-76 år, med medelåldern 43,8 år. Fördelningen av män och kvinnor i olika 
åldersspann var jämn, se Figur 1. Ingen signifikant skillnad avseende ålder fanns mellan könen.

Figur 1. Åldersfördelning uppdelat efter kön bland de patienter som hade kontakt med 
allmänpsykiatrin i Uppsala år 2004-2010 och som senare suiciderat.

Journalgranskning:

De avlidna patienternas psykiatriska journaler lästes med hjälp av checklistor med fasta 
svarsalternativ. Dessa checklistor hade konstruerats för studien i datorprogrammet Bento. 
Inmatningen gjordes med hjälp av läsplattor varifrån alla inmatade uppgifter kunde hämtas ut som 
excelark. Journalläsningen resulterade i registreringar i Bentomallen från 3836 journalanteckningar.

1. Inscannade äldre pappersjournaler i systemet KOVIS från tiden före maj 2004 lästes översiktligt 
och följande noterades: antal maskinskrivna sidor, antal kontakttillfällen med psykolog och kurator, 
alla diagnoser angivna med ICD-kod, alla ordinerade läkemedel, eventuella suicidförsök samt 
sociodemografiska faktorer som inte stod att finna i senare journaler.
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2. Elektroniska journaler i journalprogrammet Cosmic från tiden efter maj 2004 lästes. Ur Cosmic 
registrerades de anteckningar som tillförde anamnestisk information, där en diagnos ställts, där en 
strukturerad bedömning inklusive GAF eller suicidstegen gjorts, de anteckningar som skrivits av 
psykolog eller kurator indikerande terapeutisk kontakt (ej endast information om t.ex. ombokad tid), 
anteckningar innehållande information om ett nytt läkemedel, anteckningar där mobila teamet varit 
inblandat eller besök där samverkan med kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen 
förekommit.

För varje anteckning insamlades information under följande rubriker: Identitet/datum, Bedömning, 
Insatser, Monitorering och Funktion. Nedan följer en beskrivning av vad som noterades under 
respektive rubrik. 

Id/datum:     

 Tiden från det första vårdbesöket inom psykiatrin i Uppsala till det sista.

 Sammanlagda antalet journalanteckningar liksom läkaranteckningar för varje patient

 Den aktuella anteckningens datum

  Om den var en öppenvårds-, slutenvårds-, jourmottagnings-, eller psykkonsultanteckning

 För anteckningar från slutenvård och jourmottagning om det var vård enligt HSL eller LPT

 Om ankomstsättet var med ambulans, polis, på remiss eller med annan professionell 
behandlare. 

 Om det var ett besök, telefonsamtal eller en utskrivningsanteckning

 Vilken profession anteckningen skrivits av. 

Bedömning:     

Psykiatriska och somatiska diagnoser som angetts med ICD-kod eller som tydligt skrivits ut i text 
registrerades. Där diagnoser skrivits i klartext eller med DSM-kod översattes de till ICD-kod. I de 
fall diagnoserna försetts med frågetecken i journalen togs frågetecknet bort. Diagnoserna delades in 
i grupper: alkoholberoende/-missbruk, beroende/-missbruk av övriga substanser, schizofreni, övriga 
psykossjukdomar, bipolär sjukdom, depression, ångest inkl. sömnstörning, ätstörning, 
personlighetsstörning, ADHD och utvecklingsstörning. Antal kroniska somatiska sjukdomar med 
betydelse för den psykiska hälsan registrerades.

Anamnestiska uppgifter som redovisats rörande följande anamnestiska rubriker: aktuell sjukdom, 
tidigare psykiatriskt, socialt, livsstil, missbruk, tidigare kris/förlust, uppväxt, utveckling, hereditet, 
somatiskt, mediciner, tidigare trauma, psykisk status, somatiskt status, suicidanamnes, psykotiska 
symptom, aktuellt trauma, aktuell kris/förlust och bedömning. Definitionen för aktuellt var att det 
skett det senaste dygnet. Alla trauman eller kriser/förluster som en patient varit med om vid en 
tidpunkt längre tillbaka än ett dygn, betecknades som gamla. Till missbruk räknades om ämnet 
efterfrågats och behövde inte ha bejakats. Psykotiska symptom noterades om sådana angivits under 
psykiskt status eller anamnes, inte om de negligerats. 

 Självskadebeteende: Aktuell självskada och antal tidigare tillfällen med självskadebeteende 
kategoriserade som (0, 1-4 och 5 eller fler). Självskadan var aktuell om den förekommit den 
senaste månaden. 

 Suicidriskbedömning: Om det förelåg ett aktuellt suicidförsök, antal tidigare suicidförsök 
kategoriserade som 0, 1, 2-4 och 5 eller fler, om bedömningsinstrument för värdering av 
suicidrisken använts, och specifikt om Suicide Assessment Scale (SUAS), Suicide Intention 
Scale (SIS), Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) eller Montgomery–
Åsberg Depression Rating Scale-self-rating (MADRS-S) användes, om suicidrisken explicit 
bedömdes som låg måttlig eller hög. Ett suicidförsök bedömdes som aktuellt om det hade skett 
det senaste dygnet. Till suicidförsök räknades även suicidhot där stark intention bedömdes 
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finnas. I de fall där suicidrisken i journalen formulerades: ”suicidrisken bedöms som hög vid 
hemgång och låg inneliggande”, kategoriserade vi bedömningen som hög.

 Diagnostiska hjälpmedel som använts noterades, specifikt om följande instrument använts: 
Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) (Sheehan et al. 1998), Structured 
Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders (SCID-I) (Spitzer et al. 1992), Structured 
Clinical Interview for DSM-IV-Axis II Disorders (SCID-II) (First et al. 1995), Diagnostisk 
Intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) (Semeijn et al. 2013), The Kiddie Schedule for 
Affective Disorder and Schizophrenia (K-SADS) (Ambrosini 2000), Aspergers Syndrom 
Diagnostisk Intervju (ASDI) (Gillberg et al. 2001), Diagnostic Interview for Social and 
Communication Disorders, (DISCO) (Wing et al. 2002) och Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS) (Kay, Fiszbein, and Opler 1987). 

 Instrument för screening eller symtomskattning som använts noterades, I synnerhet följande 
instrument: Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (Fleming, Barry, and 
MacDonald 1991), Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) (Berman et al. 2005), 
Adult ADHD Self-Report Scale  (ASRS) (Adler et al. 2006), Autism-Spectrum Quotient test 
(AQ-test) (Baron-Cohen et al. 2001), Nordiskt formulär rörande barns utveckling och 
beteende i åldrarna 5-15 (NF 5-15) (Kadesjö et al. 2004), Mood Disorder Questionnaire 
(MDQ) (Hirschfeld et al. 2000), Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ) (Furmark et 
al. 1999), PTSD Checklist (PCL) (Adkins et al. 2008), Yale-Brown Obsessive Compulsive 
Scale (Y-BOCS) (Goodman et al. 1989), Body Dysmorphic Disorder Modification of the 
YBOCS (BDD-YBOCS) (Phillips et al. 1997), Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HAD) (Zigmond and Snaith 1983), Young Mania Rating Scale (YMRS) (Young et al. 
1978), Global Assessment of Functioning scale (GAF) (Endicott et al. 1976).

 Neuropsykologiska test: Om antingen Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 
(ALTUS 1952) och Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) (Wechsler 1955) använts 
noterades. 

Insatser: 

För läkemedel registrerades när de blivit insatta av läkare inom psykiatrin respektive om patienten 
satt ut dem. Nedanstående läkemedel registrerades.

Antipsykotika: olanzapin, risperidon, haloperidol, theralen, aripiprazol quiatepin, klozapin, 
zuclopentixol, nozinan, annat antipsykotika. 

Antiepileptika: lamotrigin, karbamazepin, valproat, annat antiepileptikum.  

Lithium.

Antidepressiva: SSRI, SNRI, mirtazapin, buproprion, TCA, MAO-hämmare, annat antidepressivt. 

Anxiolytika: antihistaminer, bensodiazepiner, annat anxiolytikum. 

Övriga läkemedel: hypnotika, centralstimulantia, narkotikaklassade smärtmediciner, andra 
läkemedel.

Dessutom noterades uppgifter på bristande adherence till behandling.

Som bristande adherence noterades:

 bristande följsamhet till de läkemedel som sköttes inom psykiatrin. 

 bristande följsamhet till hemuppgifter vid samtalsterapi.

  misslyckade kontaktförsök registrerades om patienten uteblivit från planerat besök eller inte 
svarat i telefonen vid uppgjord tid. 

 När patienten tackat nej till erbjuden behandling.
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Övriga insatser:

Insatser av mobila teamet och samverkan med kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling 
registrerades. 

Monitorering:

I de fall följande monitoreringar gjorts registrerades:

 Blodstatus, levervärde, njurfunktion och sköldkörtel och om de visat normala eller 
avvikande värden.

 Läkemedelskoncentration av lithium, antipsykotika, antidepressiva och antiepileptika.

 Vikt, längd och BMI.

 EKG, EEG OCH MR/CT-HJÄRNA och om undersökningen var normal eller patologisk.

Funktion:     

 Aktuell sysselsättning; arbetar, studerar, sjukskriven, deltidssjukskriven, arbetslös, 
pensionär, förtidspensionär, arbetsträning/praktik, annat.

 Försörjning: lön, studiemedel, sjukersättning, sjukbidrag, socialbidrag, a-kassa, 
föräldraförsörjd, saknar försörjning, pension.

 Boende: självständigt ensam, självständigt med andra, hos föräldrarna, på institution, 
bostadslös.

 Barn; antal, och om vuxna, minderåriga eller både och.

 Aktuella stödinsatser: LSS, annat stöd från socialtjänsten.

 Utbildning; ej avslutad grundskola, avslutad grundskola, ej avslutat gymnasium, avslutat 
gymnasium, ej avslutad universitetsutbildning, avslutad universitetsutbildning, annan 
utbildning.

 Om patienten hade partner vid suicidtillfället.

        Den sista månaden i livet hade 52 av patienterna (59,1 %), 29 män och 23 kvinnor någon kontakt 
med psykiatrin. För denna månad dokumenterades separat antal gånger en suicidriskbedömning 
gjorts: antal kategoriska bedömningar (låg, måttlig eller hög), suicidstegen, SAD Person Scale, 
SUAS, SIS, MADRS, MADRS-S och GAF. För de fem sist nämnda bedömningarna noterades även 
den poäng som blev utfallet av bedömningen.  Antal vårdtillfällen där ett suicidförsök förekommit 
under det senaste dygnet noterades också. 

Träning av journalgranskare 

 Initialt läste journalgranskarna, en läkarkandidat (JI) och två ST-läkare (TS, ET), fem journaler 
tillsammans med en specialist i psykiatri (MR) för att säkerställa adekvat bedömning av 
journaluppgifter. Principer för bedömningarna diskuterades och konsensus skapades om hur data 
skulle registreras.

  Därefter lästes journalanteckningar från den sista månaden hos 30 patienter av två oberoende 
läsare, läkarkandidaten (JI) och en av ST-läkarna (TS) och utfallet jämfördes, se Tabell 1. Totalt 
läste läkarkandidaten (JI) 76 hela journaler, en av ST-läkarna (ET) 13 hela journaler, varav det 
fanns 11 stycken som läkarkandidaten inte läst. Specialisten i psykiatri läste sju hela journaler och 
den andra ST-läkaren (TS) samtliga journaler, men bara den sista månaden.

I de fall där läsarna inte var överens kontrollerades journalanteckningen. Orsaker till bristande 
samstämmighet var olika uppfattning om ifall ett suicidhot skulle definieras som suicidförsök eller 
inte, och om ett suicidförsök som skedde för en vecka sedan men som inte föranlett något besök till 
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akuten var att betrakta som aktuellt, och om uppgift om dålig adherence till ett läkemedel som 
skrivits ut i primärvården också skulle noteras. Hur dessa meningsskiljaktigheter skulle definieras 
beslutades och detta har beskrivits i metoddelen ovan. 

Tabell1. Överensstämmelse mellan två journalläsare (JI, TS) baserat på 34 observationsdatum 
efter att 30 patienters journaler hade lästs (den sista månaden). För de variabler där för få 
observationer fanns för att beräkna ICC eller kappavärde, redovisas överensstämmelse om att data 
saknas. 

Variabel Överensstämmelse Kommentar
Diagnos Kappa 0,77 Två observationer gjordes bara av en läsare
Kategorier av s-försök 100 % överensstämmelse Endast tre patienter med s-försök
Aktuellt s-försök 94,1 % överensstämmelse, 

kappa=0,64
Fyra patienter hade ett aktuellt suicidförsök.

Aktuella psykotiska 
symtom

100 % överensstämmelse Inga patienter bedömdes ha psykotiska symptom

Bristande adherence 94,1 % överensstämmelse Endast två patienter bedömdes ha bristande 
adherence

Summa diagnostiska 
hjälpmedel

ICC=0,97 Två patienter som bedömdes med hjälpmedel, 
antal använda skilde sig i ett av fallen (2 vs 3)

GAF ICC=1,0 Sex resp. sju patienter hade en registrerad GAF-
skattning. De sex gemensamma skattningarna 
överensstämde

MADRS-S ICC= 1,0 Tre patienter hade gjort MADRS-S
Summa gjorde 
suicidriskbedömningar

ICC=0,79

Antal psykoterapeutiska 
behandlingar

100 % överensstämmelse Ingen patient fick psykoterapi

Antal psykosociala insatser ICC=0,71 Två patienter fick psykosociala insatser

Statistiska analyser

Överensstämmelse mellan två bedömningar mättes med hjälp av kappakoefficient om det som 
bedömts var kategoriska variabler mätta enligt nominalskalan eller ordinalskalan. Vid variabler 
som mätts enligt intervall-, kvot-, eller ordinalskalan används intra-class correlation (ICC) 
(Hallgren 2012). 

Överensstämmelsen betraktades som svag om kappavärdet/ICC-värdet var 0,00-0,20, godtagbart 
där det var 0,61- 0,80 och nästan perfekt då det var 0,81- 1,0 (Landis and Koch 1977). 

Med hjälp av statistikprogrammen SAS och SPSS skapades en databas av den information som 
samlats in från alla läsare. För varje variabel som beräknats m.h.a. SAS kontrollerades detta 
manuellt för 9 personer (10 %). I de fall det ej stämde till 100 % kontrollerades samtliga patienter 
där denna variabel var aktuell. 

Vid undersökning av kategoriska variabler användes chi2-test för jämförelse mellan män och 
kvinnor. I de fall det var ett litet antal individer i någon grupp (<5) användes istället Fishers exakta 
test. Vid jämförelse mellan män och kvinnor avseende kontinuerliga variabler användes Levens t-
test. Alla analyser gjordes m.h.a. SPSS, version 19.
Gräns för statistisk signifikans sattes till p = < 0,05 men alla p-värden < 0,2 finns utskrivna för att 
visa när skillnaden börjar närma sig signifikant.

Etiskt tillstånd 

Etiskt tillstånd har erhållits. Diarienummer 2012/276, daterat 2012-08-14.
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Resultat 

Beskrivande karaktäristika
Majoriteten av de psykiatriska patienter som tagit sitt liv (n=88) bodde självständigt tillsammans 
med andra (55,7%) vilket oftast innebar att de bodde med sina föräldrar eller sin  vuxna familj. 
Knappt hälften (43,4 %) bodde ensamma och några enstaka (4,5 %) på en institution. Hos en 
åttondel av patienterna (12,5 %) hade vi ingen uppgift om boende.

En tredjedel (32,9 %) hade avslutat grundskolan, något fler (38,7 %) hade avslutat gymnasiet och 
något färre (28,6 %) hade avslutat en universitetsutbildning. Hos en femtedel av samtliga patienter 
(20,5%) vet vi ingenting om utbildning. 

Två femtedelar (39,5 %) var sjukskrivna alternativt på arbetsträning/praktik och en tredjedel (31,6 
%) arbetade/studerade. En femtedel (19,7 %) var pensionärer och hälften så många (9,2 %) var 
arbetslösa. Om ca. en sjundedel (14,8 %) av hela patientgruppen fanns inte någon uppgift. 

Speglande sysselsättningen stod sjukbidrag/-penning, alternativt socialbidrag/föräldraförsörjning för 
den vanligaste försörjningen (52,8 %). Något färre (45,3 %) fick lön/studiemedel eller pension och 
en person (1,9 %) saknade försörjning. Om två femtedelar (40,0 %) av alla patienter saknade vi 
uppgift.

En knapp tredjedel (29,3 %) hade partner vid suicidtillfället. Uppgift saknades om 13 (14,8 %) 
patienter.

Omkring hälften av patienterna (47,4 %) hade minst ett barn och en femtedel (19,7 %) minst ett 
minderårigt barn. Om en åttondel av alla (13,6 %) vet ingenting angående barn.

I tabell 2 jämförs män och kvinnor. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen vad gäller 
ålder, utbildningsnivå, boende, försörjning, sysselsättning, eller om de hade partner eller barn.  

Tabell 2. Beskrivning av samtliga patienter inom psykiatrin i Uppsala län under perioden 2004-
2010 som suiciderat (n=88) före 31.12.2010. Jämförelse mellan män och kvinnor.

Karaktäristika, senast journalförda 
information 

Män Kvinnor Statistik

Ålder
-spann
-medel
-median

n=48 (%)
17-72
40,7
42,6

n=40 (%)
20-76
43,9
46,8

T-värde P-värde

0,91 n.s.
n.s.

Boende (n=76)
-självständigt, ensam
- med andra inkl. föräldrar
- på institution

n=42 (%)
16 (38,1)
24 (57,1)
2 (4,8)

n=34 (%)
17 (50,0)
15 (44,1)
2 (5,9)

Chi2 n.s.
1,28

Utbildningsnivå (n=70)
-avslutad grundskola
-avslutat gymnasium
-avslutad universitetsutbildning

n=35 (%)
12 (34,3)
16 (45,7)
7 (20,0)

n=35 (%)
11 (31,4)
11 (31,4)
13 (37,1)

2,77
n.s.

Sysselsättning (n=76)
-arbetar/studerar
-sjukskriven/deltidssjukskriven/ 
arbetsträning/praktikplats
-arbetslös
-pensionär/förtidspensionär

10 (23,8)
17 (40,5)

6 (14,3)
9 (21,4)

14 (41,2)
13 (38,2)

1 (2,9)
6 (17,6)

4,58 n.s.
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Försörjning (n=53)
-lön/studiemedel/pension
-sjukersättning/sjukbidrag/social-
bidrag/föräldraförsörjd
-saknar försörjning

12 (41,4)
16 (55,2)

1 (3,4)

12 (50,0)
12 (50,0)

0

1,11 n.s.

Har partner vid suicidtillfället (n=75) 14 (31,1) 8 (26,7) 0,17 n.s.

-Minst ett barn (n=76)
-minderåriga
-vuxna
-både och

19 (43,1)
7 (15,9)
10 (22,7)
2 (4,5)

17 (53,2)
3 (9,4)
11 (34,4)
3 (9,4)

0,08
2,516

n.s.
n.s.

Psykiatrisk vård
Patienterna hade en genomsnittlig vårdtid inom psykiatrin i Uppsala på ca. nio år (108,4 månader). 
En dryg fjärdedel (26,1%) vårdades någonsin enligt LPT, tre fjärdedelar (77,3 %) hade någon 
kontakt med den psykiatriska jourmottagningen någon gång. Majoriteten (86,4 %) hade kontakt 
med psykiatrisk öppenvård och mer än hälften (64,8 %) vårdades någon gång inom slutenvården. 
En fjärdedel (25,0 %) kom vid något tillfälle till jourmottagningen tillsammans med polis.
 Varje patient hade i genomsnitt sammanlagt 12,93 psykologkontakter och 9,35 kuratorskontakter. 
Samverkan med kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen förekom hos en fjärdedel 
(25,0 %) av patienterna. Av mobila teamet fick en sjättedel (17,0 %) hjälp. 
 I tabell 3 jämförs män och kvinnor avseende given vård, omfattning och typ. Kvinnor hade fått mer 
vård mätt i antal journalsidor än män, under tiden 1960-2004 då de maskinskriva Kovis-journaler 
fanns, och fler kvinnor hade fått hjälp av mobila teamet. I övrigt var det inga signifikanta skillnader 
mellan könen, se tabell 3. 
Tabell 3. Vårdmängd hos samtliga patienter inom psykiatrin i Uppsala län som suiciderade under 
perioden 2004-2010 (n= 88)

Genomsnittlig mängd vård Män (n=48) Kvinnor (n=40) Statistik
Mängd journalanteckningar i den psykiatriska 
journalen (genomsnitt)
-antal anteckningar i Cosmic
-antal läkaranteckningar i Cosmic
-antal sidor maskinskriven text i kovis

n (%)

141,2
36,9
25,0

n (%)

157,8
42,1
55,9

T-värde P-värde

0,40
0,51
2,31

n.s.
n.s.
0,02

Tid från första till sista vårdbesöket 91,8 månader 128,3 månader 1,59 0,12
Någonsin kontakt med
-psykakuten
-psykiatrisk ÖV
-psykiatrisk SV
-LPT

40 (83,3)
38 (79,2)
34 (70,8)
10 (20,8)

28 (70,0)
38 (95,0)
23 (57,5)
13 (32,5)

2,21
4,64
1,70
1,54

n.s.
0,06
n.s.
n.s.

Ankomst till jourmottagning med polis någonsin: 11 (22,9) 11 (27,5) 0,24 n.s.
Antal läkemedel i genomsnitt (max 28) 6,48 7,40 T-värde n.s.

0,98
Antal läkemedelsgrupper i genomsnitt  
(antipsykotika, antiepileptika, antidepressiva, 
anxiolytika)

2,5 2,78 1,13 n.s.

Antal kontakttillfällen (genomsnitt, telefon och 
besök) 
-psykolog, Cosmic
-kurator, Cosmic
-psykolog, kovis
-kurator, kovis

7,13
3,67
6,38
2,98

9,88
2,6
5,53
10,0

0,46
0,42
0,30
1,80

n.s.
n.s.
n.s.
0,08

Någon samverkan med
-kommun, FK, AF
-mobila teamet

12 (25,0)
4 (8,3)

10 (25,0)
11 (27,5)

0,00
5,67

n.s.
0,023
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Kliniska diagnoser

En depressionsdiagnos var den vanligaste diagnosen (73,9 %) liksom hos män och kvinnor var för 
sig, tätt följd av ångestsyndrom (71,6 %). En fjärdedel (25,0 %) hade alkoholberoende eller 
-missbruk och några fler (27,3 %) led av någon personlighetsstörning. En femtedel (21,6 %) hade 
fått diagnosen bipolär sjukdom och en sjättedel (17,0 %) missbrukade eller var beroende av droger. 
I tabell 4 ser vi hur könsfördelningen av diagnoserna var, liksom att det endast var några få som fått 
de övriga av de registrerade diagnosgrupperna. I snitt hade varje patient 2,3 psykiatriska diagnoser 
och 0,4 kroniska somatiska diagnoser. Fyra patienter, alla kvinnor, hade ätstörningar, men därutöver 
fanns ingen signifikant skillnad mellan könen. 

 Tabell 4. Diagnoser dokumenterade i Kovis och Cosmic hos samtliga patienter inom psykiatrin i 
Uppsala län som suiciderade under perioden 2004-2010 (n= 88).

Diagnoser Män (n=48) Kvinnor (n=40) Chi2 P-värde

-egentlig depression
-bipolärt syndrom
-schizofreni
-övriga psykossjukdomar
-alkoholmissbruk/ beroende
-drogmissbruk/ beroende
-ångestsyndrom
-ätstörning
-ADHD/ASD
-asperger
-personlighetsstörning
-utvecklingsstörning
-komorbiditet bipolär/missbruk/beroende
Antal diagnosgrupper I DSM (genomsnitt)
Antal kroniska somatiska diagnoser

n (%)
35 (72,9)
12 (25,0)
3 (6,3)
4 (8,3)
11 (22,9)
9 (18,8)
35 (72,9)
0 (0)
6 (12,5)
1 (2,1)
13 (27,1)
1 (2,1)
6 (12,5)
2,31
0,25

n (%)
30 (75,0)
7 (17,5)
2 (5,0)
2 (5,0)
11 (27,5)
6 (15,0)
28 (70,0)
4 (10,0)
1 (2,5)
2 (5,0)
11 (27,5)
2 (5,0)
2 (5,0)
2,38
0,48

0,05
0,73
0,06
0,38
0,24
0,22
0,09
5,03
2,98
0,56
0,00
0,56
0,83
t= 0,22
t= 1,50

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,039
0,12
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,14

Bedömningar

Inte många diagnostiska intervjuer eller neuropsykologiska test hade blivit utförda på dessa 
patienter. SCID I utfördes någonsin hos en tiondel (10,2 %) av dem och SCID II hos en sjundedel 
(14,8 %), AUDIT på något fler (15,9 %) och DUDIT på något färre (11,4 %). En tiondel (10,2%) 
skattades med HAD och sju patienter vardera (8,0 %) gick igenom ASRS, WAIS eller MDQ. De 
övriga av de registrerade diagnostiska intervjuerna och neuropsykologiska testerna gjordes endast 
på ett fåtal patienter eller inte alls. 

Hos 54 patienter (61,4 %) skattades GAF vid något tillfälle. Snittvärdet av den sammanvägda GAF-
poängen sista tillfället det mätts var 49,7. Det sista tillfället för varje enskild patient kunde vara när 
som helst i förhållande till suicidtillfället.

Bland de registrerade anamnestiska områdena finns 14 stycken som bör ingå i en psykiatrisk 
anamnes/status: aktuell sjukdom, tidigare psykiatriskt, socialt, livsstil, missbruk, uppväxt, 
utveckling, hereditet, somatiskt, mediciner, psykisk status, somatiskt status, suicidanamnes och 
bedömning. I snitt efterfrågades nio områden/patient. Övriga anamnestiska uppgifter: tidigare/ 
aktuell kris/förlust, tidigare/ aktuellt trauma, psykotiska symptom, tidigare eller aktuell självskada 
registrerades bara om de bejakats. En fjärdedel (25 %) rapporterade om en tidigare kris/förlust och 
något fler (29,5 %) om ett tidigare trauma.

 Endast två personer (2,3 %) berättade om ett aktuellt trauma och betydligt fler (10,2 %) om en 
aktuell kris/förlust.
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Självskada vid något tillfälle fanns beskrivet hos en femtedel (20,5 %) av patienterna.

I tabell 5 jämförs kvinnor och män avseende dokumenterat genomgångna diagnostiska intervjuer, 
diskuterade anamnestiska områden och dokumenterade självskadebeteenden. I majoriteten av både 
mäns och kvinnors journaler saknades uppgifter om självskadebeteende. Det kan betyda att det inte 
förekom eller att ingen frågade efter det alternativt att det inte dokumenterades. Det hade 
dokumenterats fler självskadebeteenden hos kvinnor och endast män hade genomgått ASRS-
skattning, men i övrigt sågs ingen skillnad. 

Tabell 5. Genomförda diagnostiska bedömningar och diskuterade anamnestiska områden 
dokumenterade i Cosmic hos 88 psykiatriska patienter som alla suiciderat.

Diagnostiska intervjuer 
som  någonsin gjorts

Män (n=48) Kvinnor (n=40) Statistik
Chi2 P-värde

-MINI
-SCID I
-SCID II
-DIVA/KSADS
-ASDI/DISCO
-PANNS
-AUDIT
-DUDIT
-ASRS
-AQ-test
-NF515
-MDQ
-SPSQ
-YBOCS
-HAD
-BDDYBOCS
-PCL
-WISC
-WAIS
-SNAPIV
-EDI
-YMRS

n (%)
4 (8,3)
4 (8,3)
8 (16,7)
0
0
0
7 (14,6)
5 (10,4)
7 (14,6)
5 (10,4)
3 (6,3)
2 (4,2)
1 (2,1)
0
4 (8,3)
0
0
0
4 (8,3)
0
0
0

n (%)
2 (5,0)
5 (12,5)
5 (12,5)
1 (2,5)
1 (2,5)
2 (5,0)
7 (17,5)
5 (12,5)
0 
0
0
5 (12,5)
0
1 (2,5)
5 (12,5)
0
0
0
3 (7,5)
0
0
0

0,38
0,41
0,30
1,21
1,21
2,46
0,14
0,09
6,34
4,42
2,59
2,07
0,84
1,21
0,41

0,02

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,015
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.

GAF-poäng, sammanvägt, 
sista tillfället

48,4 (n=35) 51,3 (n=29) 0,75 n.s.

Rapporterade 
anamnesområden (max 14)

9,2 8,7 0,61 n.s.

Anamnestisk rapport om:
-tidigare trauma
-tidigare kris/förlust
-aktuellt trauma
-aktuell kris/förlust

10 (20,8)
13 (27,1)
1 (2,1)
7 (14,6)

16 (40,0)
9 (22,5)
1 (2,5)
2 (5,0)

3,85
0,24
0,02
2,18

0,06
n.s.
n.s.
0,17

Självskadebeteende: 
-1-4 tillfällen
-5 eller fler tillfällen
-ingen uppgiven självskada

4 (8,3)
1 (2,1)
43 (89,6)

8 (20,0)
5 (12,5)
27 (67,5)

6,99 0,030

 Under åren 2004-2010 utfördes i genomsnitt 9,8 strukturerade suicidriskbedömningar per patient 
av vilka 6,8 per patient var suicidstegen och 2,9 per patient var kategoriska bedömningar av låg, 
måttlig respektive hög risk. I Figur 2 och 3 framgår hur fördelningen mellan antalet bedömningar 
och antalet patienter såg ut för suicidstegen respektive de kategoriska bedömningarna. 
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Figur 2. Antal dokumenterade kategoriska suicidriskbedömningar genomförda år 2004-2010 hos 
allmänpsykiatriska patienter i Uppsala som suiciderat.

Figur 3. Antal dokumenterade suicidstegebedömningar genomförda år 2004-2010 hos 
allmänpsykiatriska patienter i Uppsala som suiciderat.
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MADRS utfördes hos en knapp fjärdedel (22,7 %) och sammanlagt 35 gånger och MADRS-S hos 
ca en tredjedel (31,8 %), 102 gånger sammanlagt. SUAS gjordes på två patienter (2,3 %) en gång 
var, SAD Person Scale på tre patienter (3,4 %), fyra gånger allt som allt, och SIS på fyra patienter 
(4,5 %) vid sammanlagt fem tillfällen. 

Bland de 63 patienter där en kategorisk suicidriskbedömning någonsin gjorts bedömdes hälften 
(50,8 %) aldrig ha högre än låg suicidrisk. Endast en tredjedel (34,9 %) bedömdes någonsin ha en 
hög suicidrisk. Dessa bedömningar gjordes sammanlagt 257 gånger.

Det förekom 141 suicidförsök hos 43,2 % av patienterna som föranledde psykiatrisk vård, 63 hos 
manliga patienter och 78 hos kvinnliga. Hos drygt hälften (56,8 %) av patienterna fanns minst ett 
suicidförsök dokumenterat. Åtta patienter (9,1 %) hade gjort fler än fyra suicidförsök före det som 
ledde till suicid.

I tabell 6 ser vi att inga könsskillnader förelåg vare sig gällande hur suicidriskbedömningar gjorts 
eller beträffande antal misslyckade suicidförsök. 

Tabell 6. Genomförda strukturerade suicidriskbedömningar respektive suicidförsök under 2004-
2010 hos 88 psykiatriska patienter som senare suiciderade.

Antal patienter där någonsin en 
strukturerad suicidriskbedömning gjorts

Män 
(n=48)

Kvinnor (n=40) Statistik

T-värde P-värde

SIS
SUAS
Suicidstegen
SAD Person Scale
MADRS
MADRS-S
Antal dokumenterade kategoriska sui-
cidriskbedömningar (låg/måttlig/hög)

3 (6,3)
2 (4,2)
40 (83,3)
1 (2,1)
13 (27,1)
16 (33,3)
35 (72,9)

1 (2,5)
0 
35 (87,5)
2 (5,0)
7 (17,5)
12 (30,0)
28 (70,0)

0,71
1,71
0,30
0,56
1,14
0,11
0,09

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Suicidrisk som högst bedömd som (n=63):
-låg
-måttlig
-hög

20 (57,1)
3 (8,6)
12 (34,3)

12 (42,9)
6 (21,4)
10 (35,7)

2,43 0.30

Ingen suicidriskbedömning gjord (n=25): 13 (27,1) 12 (30,0) 0,091 0,815

Antal dokumenterade suicidförsök (n=62):
0
1
2-4
5 eller fler
Minst ett försök

6 (19,4)
11 (35,5)
9 (29,0)
5 (16,1)
25 (52,1)

6 (19,4)
6 (19,4)
16 (51,6)
3 (9,7)
25 (62,5)

3,93 0,269

Ingen uppgift om suicidförsök (n=26): 17 (35,4) 9 (22,5) 1,75 0,24

Den sista månaden i livet hade 52 patienter (59,1 %) haft kontakt med psykiatrin. Under denna tid 
blev 21 (40,4 %) av dem suicidriskbedömda enligt den kategoriska skalan låg, måttlig eller hög risk. 
Endast 5 (23,8 %) av dessa bedömdes ha hög suicidrisk. Suicidstegen utfördes på drygt hälften av 
patienterna (51,9 %).

SUAS gjordes på en patient (1,9 %) och gav 56 poäng. SIS utfördes på tre patienter (5,8 %) med en 
snittpoäng på 15,3 poäng. MADRS gjordes på två patienter (3,8 %) och utfallet var i snitt 16 poäng. 
MADRS-S gjordes på åtta patienter (15,4 %), sammanlagt 13 gånger, med snittpoäng 27,9. Hos de 
patienter där MADRS-S skattats flera gånger den sista månaden räknades den högsta poängen. GAF 
mättes på 35 patienter och gav snittpoäng 45,9 där det senast uppmätta värdet sista månaden 
räknades. Tabell 7 visar hur de strukturerade bedömningarna gjorts sista månaden hos män 
respektive kvinnor. Vare sig bland bedömningar eller bland suicidförsök den sista månaden fanns 
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några signifikanta könsskillnader.  

Vid jämförelse mellan dem som sista månaden bedömdes ha en låg suicidrisk med dem som 
bedömdes ha måttlig eller hög risk konstaterades att utmärkande för dem som ansetts ha låg risk 
var: de var yngre, hade fler barn och längre journaler i Kovis men kortare i Cosmic. Under sista 
månaden hade de: fått högre GAF-poäng, mer sällan blivit suicidriskbedömda och  gjort färre antal 
suicidförsök. Att ha någon depressionsdiagnos var överrepresenterat i denna grupp där 90 % hade 
depression. Allt detta var tendenser till skillnader och inga signifikanta skillnader sågs. 

Tabell 7. Genomförda diagnostiska bedömningar och suicidförsök under den sista månaden i livet 
hos 52 psykiatriska patienter som alla suiciderat.

Antal patienter där en strukturerad 
bedömning gjorts

Män (n=29) Kvinnor (n=23) Statistik

-SUAS
-SIS
-Suicidstegen
-SAD Person Scale
-MADRS
-MADRS-S

 n (%)
1 (3,4)
2 (6,9)
14(48,3)
0
2 (6,9)
4 (13,8)

 n (%)
0
1 (4,3)
13 (56,5)
0
0
4 (17,4)

T-värde P-värde
0,84
0,18
0,11

1,71
0,07

n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

Suicidrisk bedömd sista tillfället
-låg
-måttlig
-hög 
-ingen bedömning gjord

7 (24,1)
2 (6,9)
3 (10,3)
17 (58,6)

7 (30,4)
0
2 (8,9)
14 (60,9)

1,86 n.s.

Högsta SUAS-poäng sista månaden 56 (n=1) (n=0)

Högsta SIS-poäng sista månaden 15 och  21 (n=2)10 (n=1) 1,54 n.s.
GAF-poäng, sammanvägt, sista tillfället 
(n=35)

43,5 (n=21) 49,6 (n=14) 1,19 n.s.

Högsta MADRS-poäng sista månaden 16 (n=2) (n=0) n.s.

Högsta MADRS-S-poäng sista 
månaden

23,8 (n=4) 32,0 (n=4) 1,06 n.s.

Antal vårdtillfällen med aktuellt 
suicidförsök sista månaden

7 (24,1) 5 (21,7) 0,19 n.s.

Behandling av depression

Av de 65 patienter som hade någon depressionsdiagnos fick de allra flesta (90,8 %) något SSRI-
preparat. Hälften (50,8 %) fick SNRI förskrivet, något fler (55,4 %) mirtazapin och något färre 
(46,2 %) tricykliska antidepressiva. En femtedel (20 %) fick lithiumbehandling och en knapp 
sjättedel (15,4 %) genomgick ECT-behandling vid något tillfälle. Tiden före 2004 hade varje patient 
i genomsnitt 7,6 psykologkontakter och tiden därefter 10,8.

Hur fördelningen av denna behandling med avseende på kön såg ut, framgår i Tabell 8, liksom att 
ingen könsskillnad stod att finna. 

Tabell 8. Jämförelse av behandling för egentlig depression, dokumenterad i Kovis och Cosmic, 
bland psykiatriska patienter som senare suiciderade (n=65)

Behandling Män (n=35) Kvinnor (n=30) Statistik
Chi2 P-värde

Läkemedelsbehandling
Med antidepressiva
-SSRI
-SNRI
-TCA

 n (%)

32 (91,4)
16 (45,7)

 n (%)

27 (90,0)
17 (56,7)

0,04
0,78

n.s.
n.s.



22

-mirtazapin
-MAO hämmare
-bupropion

15 (42,9)
23 (65,7)
2 (5,7)
0

15 (50,0)
13 (43,3)
1 (3,3)
0

0,33
3,28
0,21

n.s.
n.s.
n.s.

Med lithium 6 (17,1) 7 (23,3) 0,39 n.s.
Med ECT 6 (17,1) 4 (13,3) 0,18 n.s.
Antal psykologkontakter
-i Kovis
-i Cosmic

275 (785,7)
315 (900,0)

221 (736,7)
389 (1 296,7)

T-värde:
n.s.
n.s.

 0,13
 0,50

Behandling av bipolär sjukdom

Nitton patienter (21,6 %) hade diagnosen bipolär sjukdom. Alla utom en (94,7%) fick något 
antiepileptiskt läkemedel och alla utom två (89,5%) fick antidepressiv behandling. Lika många fick 
något antipsykotiskt preparat. Bland första generationens antipsykotika var zuclopentixol det mest 
förskrivna läkemedlet och en dryg tredjedel (36,8 %) fick detta. Olanzapin och quetiapin gavs 
vardera till knappt hälften av patienterna (42,1%) och dessa var de vanligaste bland andra 
generationens antipsykotika. Drygt hälften (52,6 %) behandlades med lithium. I Tabell 9 som visar 
hur läkemedelsbehandlingen såg ut hos män respektive kvinnor framgår det att knappt signifikant 
fler kvinnor fick lithium, men att ingen skillnad i övrigt fanns mellan könen. 

Tabell 9. Jämförelse av läkemedelsbehandling för bipolär sjukdom, dokumenterad i Kovis och 
Cosmic, bland psykiatriska patienter som senare suiciderade (n=19)

Behandling Män (n=12) Kvinnor (n=7) Statistik
Med 
något antidepressivt

n (%)
10 (83,3)

n (%)
7 (100,0)

Chi2 P-värde
1,3 n.s.

Med antipsykotika:
-olanzapin
-quetiapin
-risperidon
-klozapin
-haloperidol
-zuclopentixol
-aripiprazol
-annat antipsykotika
-något antipsykotika
-något typiskt a.ps.
-något atypiskt a.ps.

6 (50,0)
6 (50,0)
4 (33,3)
0
2 (16,7)
3 (25,0)
2 (16,7)
5 (41,7)
10 (83,3)
3 (30,0)
10 (83,3)

2 (28,6)
2 (28,6)
2 (28,6)
0
3 (42,9)
4 (57,1)
1 (14,3)
3 (42,9)
7 (100,0)
4 (57,1)
5 (71,4)

0,83
0,83
0,05

1,56
1,96
0,02
0,00
1,30
1,96
0,38

n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Med något antiepileptika: 11 (91,7) 7 (100,0) 0,62 n.s.
Med lithium 4 (33,1) 6 (85,7) 4,87 0,06

Bristande adherence till behandling

Knappt hälften av patienterna (44,3%) uteblev vid något tillfälle från ett vårdbesök eller en bokad 
telefontid utan att ha lämnat återbud. Dessa patienter gjorde det mellan en och 46 gånger var. 
Självständig utsättning av läkemedel förekom hos en knapp tredjedel (31,8 %) och som mest 10 
gånger hos samma patient. Ungefär lika många (30,7%) uppgav vid något tillfälle att de inte tagit 
läkemedel som de blivit ordinerade, alternativt hade de inte gjort hemuppgifter i psykoterapi. Denna 
frekvens varierade bland dessa patienter mellan ett och åtta. En dryg fjärdedel (28,4 %) tackade 
någonsin nej till erbjuden läkemedels-, ECT-, eller samtalsterapibehandling och det skedde en till 
tre gånger var hos dessa patienter. 

Tabell 11 beskriver hur detta beteende var uppdelat mellan män och kvinnor. Ungefär dubbelt så 
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många män som kvinnor satte vid något tillfälle ut ett läkemedel, men i övrigt fanns ingen 
signifikant könsskillnad.

Tabell 11. Jämförelse av män och kvinnor vad gäller bristande adherence till behandling.

Antal patienter som någonsin: Män 
(n=48)

Kvinnor 
(n=40)

Statistik Totalt antal gånger
Chi2 P-värde Män Kvinnor

-uteblivit från besök eller bokad 
telefontid utan återbud  

20 (41,7) 19 (47,5) 0,3 n.s. 115 52

-tackat nej till erbjuden behandling 11 (22,9) 14 (35,0) 1,57 n.s. 16 16

-uppvisat bristande adherence vid 
läkemedelsbehandling eller hemläxa

16 (33,3) 11 (27,5) 0,35 n.s. 30 28

-självständigt utsatt ett läkemedel 20 (41,7) 8 (20,0) 4,72 0,039 38 29
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Diskussion

I motsats till vad vi förväntat oss var det små skillnader mellan vilka bedömningar och behandlingar 
som getts till manliga respektive kvinnliga psykiatriska patienter som dött av självmord. Fler män 
satte självständigt ut läkemedel vilket var i enlighet med vår hypotes. De enda skillnader som för 
övrigt var statistiskt signifikanta var att kvinnorna hade längre journaler och hade fått mer hjälp av 
mobila teamet. Båda könen karakteriserades dock av att ha haft lång kontakt med psykiatrin, 
samsjuklighet, d.v.s. komplexa symtom, och att de fått många och olika behandlingar. Dessutom 
var det en tendens, dock inte signifikant, att kvinnor med bipolär sjukdom oftare behandlats med 
litium.
Inga skillnader fanns mellan könen i hur suicidrisken bedömts. Generellt för båda könen var dock 
att antalet strukturerade diagnostiska bedömningar, inklusive strukturerade hjälpmedel för 
suicidriskbedömning, vilka genomförts var lågt. Suicidstegen var den enda struktur som användes 
ofta och lika mycket i båda könen. Dessutom var det relativt vanligt att ta kategorisk ställning till 
suicidriskens svårighetsgrad som låg, måttlig eller hög. Underlaget för denna bedömning var dock 
oftast enbart anamnes och status. 
I motsats mot förväntat skiljde sig inte heller de socioekonomiska faktorerna att ha partner, barn 
eller att vara arbetslös mellan könen. Generellt karaktäriserades dock både män och kvinnor av 
utanförskap, både av att de hade låg förvärvsfrekvens och ofta levde ensamma.

Strukturerade suicidriskbedömningar
Hos sju av tio patienter, oavsett kön, hade suicidriskbedömningar gjorts. Hos hälften av dessa 
patienter bedömdes suicidrisken som låg, och männen skattades generellt något lägre. Bland de 
patienter där suicidrisken bedömdes under deras sista månad i livet bedömdes två tredjedelar ha låg 
risk. Enligt ett handlingsprogram inom psykiatridivisionen för omhändertagande av suicid och 
suicidnära tillstånd från oktober 2009 (Holstad and Lanner 2009) ska suicidriskbedömning enligt 
SIS-skalan göras vid misstänkt eller säkerställt suicidförsök. Detta handlingsprogram fanns under 
drygt ett år av tiden för denna studie.  Under den tiden förekom fem suicidförsök bland patienterna 
som föranledde vård, och efter två av dessa gjordes en SIS-bedömning. Detta kan jämföras med 
tiden före oktober 2009 då 136 vårdkrävande suicidförsök endast gav upphov till två bedömningar 
enligt SIS-skalan. 

Studier har visat att SIS kan prediktera suicid (Harriss, Hawton, and Zahl 2005), (Hawton and 
Harriss 2006), (Niméus, én, and Träskman-Bendz 2002), (Suominen et al. 2004). Vilket gränsvärde 
som använts för SIS avseende högriskpatienter för framtida suicid har varierat i olika studier, 19 
poäng (Niméus, én, and Träskman-Bendz 200), 16 poäng (Stefansson, Nordström, and Jokinen 
2012) och 16 poäng (Erkol et al. 2013).  Under den sista månaden i livet utfördes SIS på tre av 
patienterna (två män, en kvinna) varav två (en man, en kvinna) fick poäng under 16, d.v.s under 
samtliga dessa publicerade gränsvärden. Det är för få patienter för att räkna på SIS diagnostiska 
effektivitet, men det indikerar problem med möjligheten att bedöma självmordsrisk. 

Det är dock inte bara inom psykiatrin i Uppsala som det är svårt att bedöma suicidrisk. Det är bl.a. 
en konsekvens av att det inte finns tillräckligt tunga riskfaktorer för att förklara att suicid inträffar 
för att ge mätinstrumentet en hög tillförlitlighet. En suicidriskbedömningskritisk forskare 
konstaterar att 60 % av patienter som suiciderar kommer att kategoriseras som lågriskpatienter, och 
pga. den låga prevalensen suicid, är det positiva prediktiva värdet ännu lägre, och 97 % av dem som 
bedöms tillhöra högriskpatienter, kommer inte att suicidera (Matthew Large et al. 2011). Att 
männen skattades något lägre skulle kunna förklaras av att de hade sökt mindre vård och att färre 
hade vårdats för ett suicidförsök. 
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Frågan är om suicidriskbedömningar överhuvudtaget har en funktion i att förutsäga och förebygga 
suicid? 

Gällande suicid inom slutenvården är flera forskare övertygade om att så inte är fallet. (Large, 
Ryan, and Nielssen 2011), (Mulder 2011) med argumenten att de enda faktorer som verkligen är 
kopplade till suicid inom slutenvården, att vara deprimerad  och ha tidigare självskada, har alldeles 
för lågt prediktivt värde för att kunna utgöra definition för högriskpatienter. 

Om mer frekvent utförande av strukturerade suicidriskbedömningar leder till en förändrad 
suicidfrekvens här i Uppsala kommer att kunna utvärderas när tidigare nämnda vårdprogram följts 
under en längre tid. 

Behandling 

Att kvinnorna hade signifikant längre journaler och att fler kvinnor fick hjälp av mobila teamet kan 
förklaras av att de hade en längre genomsnittlig vårdtid tillsammans med att kvinnor generellt är 
mer vårdsökande än män (Galdas, Cheater, and Marshall 2005).
Bland patienter med bipolär sjukdom var det knappt signifikant fler kvinnor som behandlats med 
litium. Flera studier har visat att litium har en suicidskyddande effekt (Baldessarini, Pompili, and 
Tondo 2006), (Modestin and Schwarzenbach 1992). 
Orsaker till att fler kvinnor behandlats med litium skulle kunna vara att kvinnor med bipolär 
sjukdom tycks svara bättre på litiumbehandling än män (Viguera, Baldessarini, and Tondo 2001), i 
kombination med att litium inte rekommenderas vid samtidigt missbruk (Vacheron-Trystram et al. 
2004). Bland patienterna med bipolär sjukdom hade 50 % av männen och 28,6 % av kvinnorna 
samtidigt missbruk.
En icke-signifikant skillnad sågs i att fler kvinnor förskrevs de båda första generationens 
antipsykotika och att fler män fick alla registrerade sorter av andra generationens antipsykotika, 
bortsett från klozapin som ingen av dessa patienter fick. 
Vid bipolär sjukdom tycks den suicidpreventiva effekten vara större vid behandling med andra 
generationens antipsykotika jämfört med första generationens (Koek, Yerevanian, and Mintz 2012), 
troligtvis eftersom första generationens är förknippad med fler depressiva episoder. Mot 
bakgrunden av att det är känt att män får dyrare behandling vid somatiska sjukdomar (Stock et al. 
2008) är det intressant att se att det även finns en tendens att de förskrivs den dyrare generationens 
antipsykotika. 
Dock måste vi se att denna studie beskriver behandling fr.o.m. 1960-talet, långt innan de atypiska 
antipsykotika introducerades, och den tendens till könsskillnad som förelåg t.ex. kan bero på att 
männen blev sjuka senare.
Vid behandling av depression sågs inte någon könsskillnad. Den lilla kvinnliga majoriteten i 
sammanlagda antalet psykologkontakter som fanns kan mycket väl förklaras av deras längre 
vårdtid. Till männen sågs en något högre förskrivning av mirtazapin och mitazapinbehandling vid 
depression tycks eventuellt kunna öka suicidrisken (Zisook et al. 2011).

Generellt måste framhållas att bristande diagnostik och därpå beroende icke-optimal behandling 
med stor sannolikhet förelåg, vid betraktandet av de få diagnostiska intervjuer som gjorts hos båda 
könen.

Bristande adherence till erbjuden behandling
Den ökade förekomsten av bristande följsamhet till behandling hos män visade sig i såväl mindre 
benägenhet att ta läkemedel enligt ordination som mer frekvent total utsättning av läkemedel. 
Endast det senare var signifikant, men eftersom det finns en glidande övergång mellan dessa 
begrepp kommer de i fortsättningen båda att diskuteras under begreppet bristande följsamhet eller 
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adherence till behandling. Denna könsskillnad motsäger flertalet tidigare studier som visat att ingen 
generell könsskillnad i följsamhet till läkemedelsordination föreligger, (Lacro et al. 2002), 
(Osterberg and Blaschke 2005), (Balkrishnan 1998).

Bristande följsamhet till behandling vid psykisk sjukdom är ett stort problem och berör omkring 
hälften av patienter med depression, bipolär sjukdom och schizofreni (Gibson et al. 2013), 
(Vergouwen, van Hout, and Bakker 2002), (Colom, Vieta, and Martinez-Aran 2000). 

Denna prevalens är i linje med den hos våra patienter där omkring en tredjedel uppvisade bristande 
följsamhet respektive självständigt utsatte läkemedel. 

Ett undantag till den jämna könsfördelningen i bristande adherence tycks vara just vid bipolär 
sjukdom där män har sämre adherence än kvinnor (Vega, P;  Alonso, M;  Alberich, S;  Barbeito, S;  
de Azua, SR;  Ugarte, A;  Martin, L;  Gonzalez-Pinto, A et al. 2009), (Lingam and Scott 2002), 
(Vega et al. 2011).

Detta fenomen har dels förklarats med att männen har större andel maniska perioder i sin sjukdom, 
vilket är kopplat till sämre sjukdomsinsikt, och även deras mer frekventa komorbiditet mellan 
substansmissbruk och bipolaritet, vilket predisponerar för dålig följsamhet (Vega et al. 2011). 

Bland våra patienter var bipolär sjukdom den sjukdomsgrupp bortsett från ADHD med störst 
manlig övervikt (1,71:1), Detta skulle kunna förklara att männen var överrepresenterade i 
uppvisande av bristande adherence. 

Några enkla metoder som visat sig effektiva för att förbättra följsamheten till läkemedel är:  
patientutbildning involverande patienten och dess familj (Mundt et al. 2001), (Pekkala and 
Merinder 2002), förbättrat doseringsscheman inkluderande att patienten förväntas ta sitt läkemedel 
en gång per dag, ökade öppettider på sjukhuset med minskade väntetider som följd, och förbättrad 
kommunikation mellan läkare och patient (Osterberg and Blaschke 2005).
Dessutom är andra generationens antipsykotika liksom de nyare antidepressiva och antiepileptiska 
läkemedlen förenade med färre biverkningar och ger upphov till ökad följsamhet (Mitchell and 
Mitchell 1994), (Chang et al. 2012), (Charles B and Nemeroff 2003), (Diana O and Perkins 2002).
Enligt denna studie bör dessa aspekter uppmärksammas extra väl hos manliga patienter. 

Familjeförhållanden
I föräldraskap fanns ingen stor könsskillnad: något fler kvinnor hade minst ett barn och något fler 
män hade minst ett minderårigt barn, alldeles i motsats till epidemiologiska studier som fastställt att 
föräldraskap verkar mer skyddande på kvinnor än på män men att skillnaden minskar ju yngre 
barnen är (Qin et al. 2000), (Qin, Agerbo, and Mortensen 2003).

En liten övervikt bland männen hade partner vid suicidtillfället vilket indicerar att den skyddande 
faktorn att ha en partner skulle vara svagare för män än för kvinnor. Detta motsäger 
epidemiologiska studier som visat att singelskap skulle vara en större riskfaktor för framtida suicid 
hos män än hos kvinnor (Qin, Agerbo, and Mortensen 2003).

I flera Europeiska länder, och särskilt markant i England, sågs en ökad suicidfrekvens bland unga 
män under 1970- 1990-talen. Bland unga kvinnor fanns inte alls samma förändring. En av flera 
förklaringar till detta mönster har varit de sociala och ekonomiska förändringarna under denna tid 
som gjorde det möjligt för kvinnor att lämna icke-tillfredställande förhållanden med fler ofrivilliga 
singelmän som resultat (Hawton 1998), (Charlton et al. 1993).

Sysselsättning

Det fanns trender att fler män än kvinnor var arbetslösa och antalet kvinnor i arbete eller studier var 
större än antalet män. Flera epidemiologiska studier pekar åt samma håll, att arbetslöshet är en 
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större riskfaktor för suicid hos män än hos kvinnor (Osváth et al. 2003), (Qin, Agerbo, and 
Mortensen 2003), (Qin et al. 2000).

Det tycks som att det för män är viktigare att ha en yrkesroll att identifiera sig med. Ytterligare en 
delförklaring till den  ökade suicidfrekvensen bland unga män under 1900-talets senare del, är den 
stegrade arbetslösheten under denna tid (Pritchard 1992), (Hawton 1992), (Charlton et al. 1993).

Det tycks inte finnas några studier på könsskillnader i risken för suicid avseende dessa sociala 
faktorer bland patienter som vårdats inom psykiatrin. En metaanalys över riskfaktorer för suicid hos 
patienter efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikerar att arbetslöshet eller att vara singel  
inte heller skulle utgöra riskfaktorer för den patientgruppen (M Large et al. 2011). Studier som inte 
inkluderats i metaanalysen ser dock att de skulle göra det (Sani et al. 2011), (Goldney et al. 1985). 
Om föräldraskap fungerar som en skyddande faktor är inte undersökt  i någon av dessa tre studier. 
Eftersom det i vår population inte fanns någon kontrollgrupp går det inte att säga om de sociala 
aspekterna alls hade någon påverkan på suicidaliteten. 
En teori om bakgrunden till de konstaterade skillnaderna på befolkningsnivå, är att det för män som 
uppfyller den typiska manliga stereotypen, innefattande att vara oberoende, framgångsrik och ha 
kontroll, mer sällan har ett stödjande socialt nätverk. Därför utgör familj och arbete viktiga källor 
till stabilitet och emotionellt stöd och förlust av dessa får fatala följder med konsekvens att de väljer 
en våldsam suicidmetod för att i alla fall inte misslyckas på det området (Swami, Payne, and 
Stanistreet 2008).  
En tolkning till att dessa familjemönster inte förhåller sig som i epidemiologiska studier kan vara att 
de flesta typiska könsroller försvinner vid betraktandet av en klinisk population. De män som ingår 
här har brutit mot det traditionella manliga beteendet genom att överhuvudtaget söka vård, och 
följer därför inte heller andra beteenden som på befolkningsnivå ses som typiskt manliga. 

Svagheter och styrkor
Vår patientgrupp var liten och på många områden saknades anamnestiska uppgifter hos en relativt 
stor del av patienterna, vilket minskar resultatets tillförlitlighet. Majoriteten av journalerna lästes 
endast av läkarstudenten med begränsad erfarenhet av psykiatri. Det finns ytterligare variabler som 
kunde ha jämförts: behandlingsduration, med vilka läkemedel patienterna behandlades vid 
suicidtillfället och olika typer av psykoterapi för att nämna några. Ytterligare en svaghet är att 
risken för av slumpen uppkomna signifikanta skillnader ökar när så många statistiska analyser görs 
och p förblir = < 0,05.
En styrka är att det var en komplett patientgrupp, utan någon exkluderad.

Slutsats

Bland psykiatriska patienter som dör i suicid förelåg inte några stora könsskillnader, vare sig vad 
gäller av deras sociala situation eller deras suicidriskbedömningar eller den behandling de fått. Män 
visade sämre följsamhet till erbjuden behandling, och genom extra insatser för att förbättra detta 
skulle det kanske kunna vara möjligt att påverka den övervikt av män som tar sitt liv. Sammantaget 
är detta i linje med en metaanalys över riskfaktorer för suicid under tiden efter utskrivning från en 
psykiatrisk klinik, såtillvida att där konstateras att riskfaktorerna bland patienter inte förhåller sig 
som riskfaktorer i en klinisk population (Matthew Large et al. 2011).

Den stora frågan som kvarstår är varför fler män än kvinnor suiciderar även vid betraktande av en 
klinisk population, eftersom orsaken inte står att finna i erbjuden vård. För att utröna detta skulle 
mera forskning behövas.
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