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Suicid – Vad är det som händer och vad kan du göra?

Margda Waern forskar om suicidalt 
beteende hos äldre på AgeCap – centr-
um för åldrande och hälsa, som tillhör 
Göteborgs universitet. Hon konstaterar 
att vi människor lever längre idag och 
att det kommer mycket positivt med 
åldrandet: vi har erfarenheter som ger 
strategier för att klara av kriser, vi får 
bättre känsloreglering och uppnår per-
sonlighetsmognad.

Kan påverka välbefinnandet
Men det finns en annan sida och det är 
ju att vi under en längre period lever 
med sjukdomar, ohälsa och funktions-
störning. Det kan i sin tur innebära att 
välbefinnandet kan påverkas om vi inte 
har samma möjlighet att göra det vi 
tycker är viktigt, och det kan för en del 
människor leda till psykisk ohälsa.
Hon berättade att det är hos de äldsta 
vi ser högst suicidtal i Sverige och det 
är männen som svarar för den största 
andelen.

– Då kan man tänka att samhället 
gör mycket för att förhindra suicid hos 
äldre, men så är inte fallet. Rapporter 
från Socialstyrelsen och Folkhälsomyn-
digheten visar att äldre har svårare att 
få specialistsjukvård och de får inte psy-
kologisk behandling i samma utsträck-
ning som yngre, sa Margda.

Hon gläds dock åt att Folkhälsomyn-
digheten precis har kommit med en 
skrift som påpekar just detta – att det 
krävs åtgärder för att förbättra psykiska 
hälsan hos äldre och få ner suicidtalet.

Margda berättade att det finns tre 
huvudströmmar inom forskningen om 
suicid:
1. Epidemiologiska studier (be-
folkningsstudier) som tar pulsen på 

befolkningen. Hos Margdas forskar-
grupp används dels data från den stora 
H 70-studien, där man har följt äldres 
hälsa sedan 1960-talet, dels data från 
nationella register.
2. Kliniska studier, det vill säga studier 
med patienter – personer som gjort 
suicidförsök eller som vårdats för exem-
pelvis depression. Förutom intervjuer 
med patienter görs även studier av 
sjukjournaler.
3. Interventionsstudier: handlar om 
att prova insatser för äldre för att öka 

hälsan och minska suicid, och utvärdera 
effekten.

Exempel på epidemiologisk 
forskning
När det gäller döds- och suicidtankar 
visar Margda siffror på att sådana 
tankar ökar hos oss människor ju äldre 
vi blir. Men det skiljer sig mellan könen. 
Kvinnor följer denna trend medan män-
nen inte gör det – här minskar dödstan-
karna – vilket ju är konstigt eftersom 
männen har högre suicidtal. Men det 
finns en förklaring:

– Män pratar inte lika mycket som 
kvinnor om döds- och suicidtankar. Den 
vetskapen måste vi ha med oss i vår 
forskning, konstaterar Margda.

Vid uppföljande intervjuer har man 
sett att kvinnor som har uppgett sådana 
tankar vid första tillfället tenderar att 
inte ha kvar dem vid det andra tillfället. 
För männen är tankarna mer statiska, 
alltså att om de en gång haft döds- eller 
suicidtankar så tenderar de att finnas 
kvar eller återkomma.

Ett annat forskningsexempel är att 

Vi lever allt längre och det kan innebära mycket positivt.
Men det innebär också att vi lever längre med ohälsa, 
sjukdomar och funktionsnedsättningar, vilket kan påverka 
vårt välbefinnande.

”Det är hos de äldre som 
vi ser de högsta suicidtalen”

 Män pratar 
inte lika myck-

et som kvinnor om 
döds- och suicidtan-
kar. Den vetskapen 
måste vi ha med oss i 
vår forskning.

Stefan Wiktorsson, leg. 
psykolog och forskare, 
och Margda Waern, 
överläkare och profes-
sor i allmän psykiatri 
med speciellt fokus på 
suicidiologi.
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Suicid – Vad är det som händer och vad kan du göra?

man har jämfört suicidtankar hos 
85-åringar vid olika tillfällen. Från 
första tillfället 1986 till andra tillfället 
2008 minskade andelen som haft tankar 
på suicid. Men därefter har trenden inte 
fortsatt – 2015 var det samma andel 
som tillfället innan.

Några fler smakprov från forskningen:
– Vilka riskfaktorer finns för suicid? 
Upplevd ensamhet innebär en mycket 
högre risk. För männen är det en klar 
riskfaktor att inte ha en partner.
– Registerstudier har visat att män står 
för 70 procent av alla suicidfall i Sverige 
i åldersgruppen 75 år och äldre.
– Vid studier på särskilda boenden har 
det visat sig att antidepressiva medel är 
kopplat till lägre risk. Däremot sömn-
medel ger en fördubblad risk. Tidigare 
suicidförsök var en mycket kraftig 
riskfaktor.

Kliniska studier
Stefan Wiktorsson har arbetat i Margda 
Waerns forskargrupp i snart 20 år och 
arbetade innan dess som psykolog. Han 
berättade bland annat om ett sampro-
jekt mellan universiteten i Göteborg, 
Umeå och Stockholm, där de under åren 
2012–2016 intervjuade över 800 per-
soner som inkom till akutmottagning 
för att de skadat sig själva. Forskarna 
har studerat yngre, medelålders och 
äldre för att undersöka demografiska 
skillnader. De som inte haft intention till 

suicid är inte medräknade i studien. De 
som ingick i studien fick skatta om de 
hade symtom som depression, ångest, 
tvång och borderline. De äldre uppgav i 
mindre utsträckning att de hade dessa 
symtom än både yngre och medelålders. 

Äldre skattar lägre
Forskarna tittade också på Suicide 
Assessment Scale där deltagarna fick 
skatta stämningsläge, kroppsliga sym-
tom, kontroll och emotionella reaktio-
ner. Även här skattar de äldre lägre än 
de yngre och medelålders.

Stefan menar att skillnaden skulle 
kunna bero på att de äldre har en 
tendens att underrapportera psykiska 
symtom, men det kan också handla om 
att skalorna kanske inte är lämpade för 
äldres symtombild. Äldres och yngres 
depressiva tillstånd kan ta sig olika 
uttryck, vilket Stefan menar innebär 
en risk för att läkare på vårdcentralen 
missar allvarlig depression hos äldre ef-
tersom de inte uppvisar samma symtom 
som yngre.

Två exempel
Stefan berättade om två fall från sina 
studier där personer genom att få rätt 
hjälp gått från att inte vilja leva till att 
må bra och ha livskvalitet:

– Kvinna med värkproblematik inkom-
mer med ambulans till akuten efter att 
ha försökt dränka sig. Hon har haft värk 

länge men inte fått hjälp. Hon har inte 
haft psykiska besvär tidigare och har 
goda sociala relationer. Men nu har vär-
ken gett sömnproblem som lett till psy-
kisk ohälsa. Hon blir inlagd i psykiatrin, 
får remiss till ortoped och får flytta till 
ett äldreboende. Efter ett år när Stefan 
träffar henne har hon fått livskvalitet 
igen och mår bra.

– 85-årig ensamboende man, änkeman 
sedan tio år. Har depression, är passiv 
och har isolerat sig, känner sig ensam 
efter hustruns bortgång. Han beskriver 
sig som en orolig person, har tidigare 
haft depressioner men familjen har inte 
förstått det. Han får hjälp genom bland 
annat kontakt med öppenvårdspsykia-
trin och medicin. Efter ett år mår han 
mycket bättre. Han går på samtal hos 
öppenvården och har börjar gå på träff-
punkt för äldre. Han har fått en mycket 
bättre livskvalitet.

Äldrelinje
Margda poängterar att det finns stödre-
surser inom den ideella sektorn, bland 
annat en äldrelinje som Mind driver: 
Äldrelinjen - för dig som behöver någon 
att prata med (mind.se). 

– När man är i suicidalkris är man i en 
svart tunnel och kan inte se alternati-
ven. Så det är jätteviktigt att få hjälp att 
få ner intensiteten i tankarna och hjälp 
att se alternativen och veta till nästa 
gång vad man kan göra, säger Margda. ⧠
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Suicid – Vad är det som händer och vad kan du göra?

När psykologerna vid Äldrepsykiatrisk mottagning på Sahlgrenska 
sjukhuset möter patienter med suicidalt beteende, är inlärning 
och problemlösning i fokus. Bemötandet och behandlingen grun-
dar sig i en förståelse av att patienterna befinner sig i en situation 
som de kan uppleva som ofrånkomlig, outhärdlig och oändlig.

”I terapeutiskt arbete kan vi 
sätta oss på strandkanten 
och förhålla oss till floden”

Sara Hed är psykolog på mottagningen 
och även doktorand vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet. Vid 
mottagningen kommer äldre patienter 
från Göteborg och kranskommuner som 
är i behov av psykiatrisk specialistsjuk-
vård. Hon berättar att de patienter hon 
möter som har ett suicidalt beteende 
inte alltid upplever att det är ett be-
handlingsbart tillstånd.

– Patienten beskriver snarare sin sui-
cidalitet som en målinriktad handling 
där det suicidala beteendet uppfattas 
som den enda lösningen. Suicidalt be-
teende kan bli en målinriktad handling 
när våra existentiella behov är hotade. 
Dessa behov är relaterade till vår egen 
livshistoria och livsberättelse så här 
krävs ett utforskande arbete tillsam-
mans med patienten.

Lära sig problemlösningsstrategier
Suicidala kriser kan uppstå när patien-
ten upplever sig vara fast i en smärtsam 
livssituation som verkar ofrånkomlig 
och oändlig. Behandling av suicidalt 
beteende kan handla om att utveckla 
fler problemlösningsstrategier, att lära 
sig att negativa känslor kommer och går, 
samt att vi kan arbeta med färdigheter 
så att vi bättre kan uthärda och hantera 
dem. 

– En hjälpsam metafor vi ibland 
använder oss av i vårt arbete är att 

patienten befinner sig i en flod och hela 
tiden kämpar för att inte hamna under 
vattenytan, utan kontroll över vågorna 
som sköljer över dem. I ett terapeutiskt 
arbete försöker vi tillsammans sätta oss 
på strandkanten och titta på floden, den 
ser likadan ut men vi kan välja hur vi 
vill förhålla oss till den, förklarar Sara.
Grundkomponenterna för behandlingen 
anpassas sedan till patienten beroende 
på vad det rör sig om för problematik. 

– Vad som sen är hjälpsamt för den 
enskilda patienten kommer se olika ut. 
Det gäller förstås alla åldrar, men det är 
kanske extra viktigt med äldre som ofta 
har flera olika kroppsliga sjukdomar, 

mer ensamhetsproblematik och fysiska 
funktionsnedsättningar. Exempelvis, för 
en del patienter föreligger en kognitiv 
svikt som behandlingen behöver anpas-
sas till, för andra behöver ensamhets-
problematik adresseras.

Samarbeten
Handlar det exempelvis om ensamhet 
så blir behandlingsfokus hur patienten 
ska aktivera sig mer och på mottag-
ningen samarbetar de bland annat med 
arbetsterapeuter men även kommunens 
träffpunkter. 

I arbetet på mottagningen arbetar 
psykologerna också med olika aspekter 

Sara Hed, psykolog och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet, samt Anne Ingeborg Berg, forskare och docent på Psykologiska 
institutionen och även hon psykolog på mottagningen.
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Suicid – Vad är det som händer och vad kan du göra?

av åldrandeanpassning. 
– I behandlingsarbetet med äldre 

använder vi gärna patientens egen 
livserfarenhet. Vi kan hämta mycket 
kraft i behandlingsarbetet i de erfaren-
heter som patienten har med sig; Vilka 
livshändelser har 
påverkat dig mest? 
Hur har du hanterat 
de händelserna? 
Finns det omstän-
digheter nu som gör 
att de strategierna 
inte fungerar längre? 
Genom att identi-
fiera strategier som 
patienten använt sig 
av tidigare stärker 
vi egen kompetens, 
kapabilitet och 
motståndskraft som kan 
vara en grogrund till självmedkänsla 
och acceptans – det vill säga en mer 
tillåtande inställning till livsval och 
livshändelser.

”Validera utan att bekräfta”
Anne Ingeborg Berg är forskare och do-
cent på Psykologiska institutionen och 
arbetar även hon som psykolog på mot-
tagningen. Hon beskriver att samtalen 
med personer med suicidtankar handlar 

om att ”validera utan att bekräfta”.
– Hur ser just dina tankar ut, att du 

inte vill leva? Vad säger man till en äldre 
person som förlorat sin livspartner 
eller kanske ett barn? ”Jag förstår att 
det här svårt för dig!” Det måste man 

kunna säga men det är 
viktigt att hålla i sig lite i 
mötet, att inte förmedla 
hopplöshet, för det finns 
alltid hopp. Att få vara 
med om att en människa 
hittar tillbaks till livet är 
något av det finaste med 
vårt arbete,  säger Anne 
Ingeborg.

Hon menar att det gäl-
ler psykologer i terapi-
rummet likväl som alla 
andra som möter äldre 

med suicidtankar.
– Vi är alla människor och även om 

vi gör det på olika sätt, har vi förmå-
gan att prata och dela. Ibland kan man 
vara frestad att ge goda råd: Kom igen 
nu, ta en promenad! Här finns risken 
att en förminskar både problemet och 
personens kompetens och livserfaren-
het. Det som är mer verksamt är att visa 
intresse och nyfikenhet! Det är viktigt 
att bli sedd och att våga se människor 

där de befinner sig och genom att visa 
nyfikenhet stimuleras också personens 
egen nyfikenhet vilket kan leda till ett 
perspektivskifte och en får syn på vägar 
framåt.

Det finns amerikansk statistik 
som visar att det bland yngre 
tonåringar sker 1 dödsfall på 
200 suicidförsök. Motsvarande 
siffra för äldre är 1 dödsfall 
på 4 försök. Bland äldre är det 
också vanligare att suicidalt 
beteende uppträder tillsam-
mans med mild depressivitet. 
Det behöver alltså inte handla 
om egentlig depression, vilket 
oftare är fallet bland yngre 
personer. Därför är det extra 
viktigt att så tidigt som möj-
ligt fånga upp psykisk ohälsa 
bland äldre.

Suicid i olika 
åldersgrupper

 Att få vara 
med om 

att en människa 
hittar tillbaks till 
livet är något av 
det finaste med 
vårt arbete.

⧠
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Suicid – Vad är det som händer och vad kan du göra?

Britta Alin Åkerman talade på temat 
”Varför tänker en ung människa att hen 
inte orkar leva?”

Ambivalens
Hon konstaterade att i de flesta fall 
känner den som har tankar på suicid 
att ”Jag vill inte leva längre, men jag vill 
absolut inte dö”. Det gäller även unga 
personer.

– Jag träffar många ungdomar som 
säger att ”Jag klarar inte av det här livet, 
det är för hopplöst, men egentligen vill 
jag inte dö”. Ambivalensen finns kvar 
långt fram. Man kanske inte genomför 
en suicidhandling fast man har tänkt 
det, utan ångrar sig, sa hon.

Varje år tar 30–40 svenska ungdo-
mar i åldrarna 15–19 sina liv. I åldern 
20–24 är det 70. I flera svenska enkät-
undersökningar uppger 7–8 procent av 
flickorna och 4–5 procent av pojkarna 
att de någon gång försökt ta sitt liv. Det 
är en högre andel bland invandrade, 
nyanlända och HBTQ-personer.

Viktiga kännetecken
Hur upptäcker vi en tonåring som ut-
tryckt livsleda – Britta gav exempel på 
hur det kan ta sig uttryck: personen blir 
håglös, hängig, uppkäftig, vill inte göra 
någonting, drar sig undan, slutar med 
aktiviteter, låg självkänsla, känner sig 
ful, glömmer saker, får sämre skolresul-
tat, utslätad mimik, är uppe på natten, 
sover mycket, tycker all mat är äcklig 

men tröstäter godis. När en person ut-
trycker detta ständigt är det något mer 
än bara vanligt tonårsbeteende, särskilt 
om personen också börjar ta risker, 
skada sig själv och tala om att hen inte 
vill leva. I skolan kan livsleda uttryckas 
genom dåligt uppförande, sämre resul-
tat än vanligt på prov, frånvaro, drogpå-
verkan och våld.

Även förskolebarn kan ha livsleda och 
det kan uttryckas genom exempelvis 
att barnet är gnälligt, gråter ofta, säger 
att det inte finns något att göra och att 

”ingen tycker om mig”, drömmer, lyss-
nar inte, orkar inget, leker inte, slåss, 
går på andra för att de inte vet hur de 
ska uttrycka sina svårigheter, kan inte 
somna, tröstäter godis, pratar ofta om 
död, tar risker, rymmer.

Fler symtom som vi kan observera 
hos barn är till exempel kroppsliga 
smärtor, beteenden som att inte lyda 
och att plåga djur, ångest, känslighet och 
separationsrädsla. Exempel på fakto-
rer som i studier har visat sig vara risk 
för självmordsbeteende är mobbning 

 Jag träffar många ungdomar som säger att 
”Jag klarar inte av det här livet, det är för 
hopplöst, men egentligen vill jag inte dö”.

Varje år tar 30–40 svenska ungdomar i åldrarna 
15–19 sina liv. I åldern 20–24 är det 70. Även små 
barn kan drabbas av livsleda. Hur kan vi upptäcka 
barn och ungdomar som mår dåligt och vad kan vi 
göra? Professor Britta Alin Åkerman tipsar.

”Lyssna, våga fråga 
och gör något direkt”

Barn och unga med suicidtankar:

Britta Alin Åkerman, professor emerita, 
leg. psykolog och leg. psykoterapeut. 
Arbetar sedan 1997 vid Nationellt 
centrum för suicidforskning och preven-
tion (NASP) vid Karolinska Institutet.
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Suicid – Vad är det som händer och vad kan du göra?

och utsatthet, dåliga kamratrelationer, 
relationsproblem i familjen och att inte 
hänga med i undervisningen.

En skillnad mellan flickor och pojkar 
är att pojkarna är mer impulsstyrda och 
går till handling i större utsträckning, 
medan flickorna talar mer och anförtror 
sig till likasinnade, och har lätt att ta sig 
an andras känslor och hjälpa sina kom-
pisar. Riskfaktorer kan vara kulturskill-
nader, att vara utlandsadopterad, att 
vara transperson eller att ha en osynlig 
funktionsnedsättning som Aspergers 
syndrom eller ADHD.

Skam och rädsla
Varför berättar inte ungdomar att de 
mår dåligt? Det kan handla om att de 
känner skam och blygsel eller rädsla 
för att inte bli omtyckta, att de inte har 
någon kunskap om möjligheter att få 
hjälp och att de har negativa känslor om 
sig själva.

När det gäller orsaker till att en ung-
dom inte vill leva berättar Britta att det 
kan handla om att avleda inre smärta, 
självbestraffning, flykt och att man ha-
tar sig själv och inte tycker man är värd 
att leva.

Vad kan vi vuxna göra för att hjälpa en 
ung person som mår så här? Brittas tips 
är att försöka undvika att bli provocerad 

när den unge som mår dåligt uppträ-
der aggressivt, avståndstagande och 
kritiskt. Andra tips är att göra någon-
ting direkt när den unge ber om det, 
exempelvis när personen vill prata om 
något. Säg inte att ”vi tar det sen” utan 
var tillgänglig när det passar den unge. 
Våga fråga om självmord och prata om 
hur ni gemensamt kan göra för att lösa 
situationen tillsammans.

Lyssna och ha tålamod
Respektera ungdomars känslor och 
lyssna även om det verkar vara en ba-
gatellartad fråga. Säg aldrig ”Jag vet hur 
du känner” för vi vuxna vet inte det. Ha 
tålamod och ge positiva reaktioner men 
var tydlig med hur mycket du orkar ta 
och vad som kräver professionell hjälp.

Konferensens moderator Susanne Rol-
fner Suvanto och Britta Alin Åkerman 
samtalade också om vilka skillnader 
som finns mellan äldre och yngre?

– Äldre har varit med om fler saker, 
de vet att det sker förändringar under 
livets gång och att det kan det bli bättre 
igen. De unga har så kort livstid. De tror 
att det är så här de alltid kommer känna 
– att det ska vara så här. De har ingen 
framtid att tänka sig in i, sa Britta.

Man kan undra varför inte unga pratar 
med sina föräldrar när de mår dåligt. 

Britta tror att de känner att föräldrarna 
har egna bekymmer och att de unga 
därför inte vill störa med nya bekym-
mer. Sen kan inte föräldrarna förstå hur 
det är att vara unga idag, eftersom det 
är helt andra livsvillkor idag.

– På ungdomar i dag framgår det i de 
samtal jag har att de känner sig otroligt 
pressade i sin skolsituation. De har så 
många valmöjligheter och de tvingas 
söka mycket kunskap själv. Dock mår de 
flesta hyggligt bra, sa hon.

Möten mellan unga och äldre är 
viktigt
Susanne och Britta poängterade att det 
är viktigt med möten mellan unga och 
äldre. Att möta en äldre person kan ge 
hopp för unga. De äldre kan visa att de 
har haft ett bra liv trots vissa svårighe-
ter. De äldre kan också berätta om hur 
det var att leva när det inte fanns den 
teknik som finns idag exempelvis. Det är 
nyttigt för unga att höra och de äldre får 
uppleva att de har något att dela med 
sig av.

– Något som vaccinerar mot ensamhet 
och psykisk hälsa är att känna att man 
behövs. Att göra något för någon annan 
är en friskfaktor, sa Susanne. ⧠
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Suicid – Vad är det som händer och vad kan du göra?

Margit Ferm har erfarenhet som anhörig eftersom sonen tog sitt 
liv. Genom att engagera sig i bland annat organisationen Suicid-
prevention och efterlevandes stöd (SPES) har hon haft möjlighet 
att läka och att arbeta för att andra ska få stöd. 

Engagemang i SPES hjälpte 
henne läka efter sonens suicid

1995 kom statistik på att det på varje 
person som tog sitt liv var 10 som för-
sökte och 100 som hade tankar på att ta 
sitt liv (Beskow, 1995). Tjugo år senare 
var det fortfarande 10 som försökte på 
varje person som tog sitt liv men de som 
hade tankar på suicid hade ökat till 400 
(Bremberg, Beskow, Åsberg och Nyberg, 
2015).

Margit Ferm konstaterar att det sedan 
1997 är omkring 1 500 personer varje 
år i Sverige som tar sitt liv, vilket inne-
bär att det är 15 000 som gör ett suicid-
försök och hundratusentals personer 
som har tankar på att ta sitt liv. För 
Västra Götalandsregionen blir siffrorna 
200–2 000–Tiotusentals. Detta innebär 
att antalet närstående, om vi räknar en 
handfull personer per individ, är flera 
hundra tusentals personer.

– Det är med andra ord väldigt många 
människor som är berörda av suicid, 
konstaterar Margit.

Blev inte tagen på allvar
Margit har själv erfarenhet som när-
stående till någon som tagit sitt liv och 
hon berättar om sina erfarenheter, när 
hon har sökt hjälp för sin son och hon 
inte blev tagen på allvar. Hon sökte hjälp 
under två års tid.

– Det finns fantastisk suicidpreventiv 
vård och insatser för både patienter och 

anhöriga på många ställen i landet men 
inte överallt, konstaterade hon.

Familjen lade familjeschema 24/7, 
så att någon alltid kunde bistå sonen. 
Vid ett tillfälle var han, på grund av en 
tågförsening ensam i 20 minuter, då tog 
han sitt liv. Hon berättade om hur de i 
familjen sörjde på olika sätt.

– Min dotter och jag sörjde på lik-
nande sätt. Vi pratade mycket och 
sökte även hjälp hos SPES. Vi fick var 

sin samtalspartner. Samtalen betydde 
otroligt mycket för oss – det var bör-
jan till att läka. Vi fick inbjudan till en 
samtalsträff där det var många varma 
skratt, man kramade om varandra och 
var glada att ses. Själva trodde vi inte att 
vi skulle kunna skratta igen. Efteråt sa 
vi båda i munnen på varandra att vi ville 
jobba för den här föreningen när vi har 
återhämtat oss, berättar hon.

Blev ordförande
Hon berättade om dotterns engagemang 
i föreningen och att hon själv var vice 

förbundsordförande, förbundsordför-
ande och språkrör i 14 år. 

– Inom föreningen skapade vi det som 
vi känner saknas för att kunna helas. Vi 
ville jobba för att andra familjer inte ska 
behöva uppleva det som vi upplevt.

Sonens pappa ville inte ha hjälp och 
han började arbeta några dagar efteråt. 
Äldste sonen tog studieledigt och åkte 
utomlands, där träffade han en annan 
kille som också förlorat sin bror. De pra-
tade mycket om detta och kunde bidra 
till varandras läkning.

”Viktigt att ge barn ärliga svar”
När det gäller barn som efterlevande 
berättade Margit om hur hon har pratat 
med sina barnbarn om sonens bortgång. 
Något hon bland annat lärde sig var att 
inte säga ”det ska jag berätta när du blir 
stor” när ett barn ställer frågor behöver 
det få svar.

– Barn förstår så mycket mer än vad 
vi tror så det är ytterst viktigt att de får 
ärliga svar på sina frågor, betonade hon.

Vid ett tillfälle när Margit frågade ett 
av sina barnbarn om hon får berätta om 
deras samtal när hon föreläser – för att 
hjälpa andra människor att bli bättre på 
att prata om viktiga saker – så svarade 
han: ”Kan dom inte det? Det är ju bara 
att säga vad man tänker.”

Margit Ferm, aktiv (och tidigare förbunds-
ordförande) inom organisationen Suicid-
Prevention och Efterlevandes Stöd (SPES), 
socionom, samhällsvetare samt MSc in 
Quality Improvement and Leadership in 
Health and Welfare Services.

⧠
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Cecilia Ingard började självskada sig i 40-årsåldern och blev 
patient inom psykiatrin. Men hon lyckades vända på sitt liv 
och är numera doktorand i socialt arbete.

Cecilias resa från 
psykiatripatient till doktorand

Cecilia Ingard, doktorand i socialt arbete 
på högskolan i Gävle, huvudinstruktör i 
utbildningen Första hjälpen till psykisk 
hälsa (samarbete med Nationellt centrum 
för suicidforskning och prevention).

Cecilia Ingard har egen erfarenhet av 
psykisk sjukdom och är doktorand med 
ämnet Delaktighet för personer med 
demenssjukdom på särskilda boenden.

Hon berättade först om bakgrunden 
till att hon började skada sig själv när 
hon var 40 år. Hon berättade om att 
hon under tonårstiden aldrig gillade 
att prata om känslor, hon gick inte i 
armkrok på stan och hon pratade aldrig 
om killar. Hon hade svårt att få hitta ett 
sammanhang att ingå i, en gemenskap.

Självbild som psykiatripatient
När hon började med löpning och frii-
drott fick hon ett sammanhang och en 
gemenskap. Men när alla andra slutade 
och skaffade familj förlorade hon det 
sammanhanget. Hon fick själv familj 
och flyttade till Uppsala, vilket gjorde 
att bekantskapskretsen hamnade på 
långt avstånd. Efter en abort mådde 
hon extremt dåligt, gjorde suicidförsök 
och hamnade på psykiatriavdelning. 
Där fann hon en gemenskap och fick en 
självbild som psykiatripatient.

– Vändningen kom när jag började 
läsa journalerna omkring 2009. Jag 
tänkte att så där kan man inte beskriva 
mig, som ett objekt. Jag ville göra något 

åt det. Jag började fylla min tillvaro med 
andra tankar och fick återhämtning 
även om det gick upp och ner, berättar 
hon.

Hon började jobba på Forskning 
och utveckling men mådde dåligt på 
somrarna. Hennes arbetsgivare uppma-
nade henne till att börja studera just på 
somrarna och hon fick då mer struktur i 
tillvaron. Hon träffade en psykolog som 
var expert på autism. Hon uppmuntrade 

Cecilia att studera och jobba samtidigt 
eftersom det var ett sätt för henne att 
koppla av.

– Min självbild började förändras. 
När jag var färdig med min master 
fick jag ett jobb utan lönebidrag från 
arbetsförmedlingen, vilket var viktigt 
för självkänslan, och för två år sedan en 
doktorandtjänst. Det gjorde att jag kom 
allt längre bort från självbilden som 
självskadepatient inom psykiatrin.

Många saker som hjälpte
Cecilia lyfte fram många saker som hjälp 
henne på vägen? Hon nämner psykia-
trin som räddade henne från att dö, sitt 
måleri där hon kan uttrycka känslor, 
att hon läst psykiatrikurser och jobbat 
för patienters rättigheter, löpning och 
skidåkning som gett henne rörelsegläd-
je och möjlighet att lära sig nya saker, 
naturen samt att lyssna på poddar.

Även några saker som är speciella för 
henne på grund av hennes autistiska 
drag: Hon blir lycklig över litteratur-
listor och älskar faktaböcker. Hon trivs 
också i doktorandmiljön eftersom hon 
inte känner sig udda där. ⧠
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Filippa Gagnér Jenneteg skrev tillsammans med två  
vänner den bok som hon själv hade behövt när hon 
mådde dåligt. Hon tipsar om hur man kan göra för att 
rusta sig själv eller vara till hjälp för andra ”livskämpar”.

Filippa Gagnér Jenneteg har skrivit 
boken Handbok för livskämpar (2018), 
tillsammans med sina vänner Susanne 
Tell och Jan Beskow. Filippa och Susan-
ne är båda folkhälsovetare och har båda 
erfarenhet av egen psykisk ohälsa och 
suicidförsök.

– Vi ville skriva den bok som vi önskar 
hade funnits när vi mådde som värst, 
och även när vi nu emellanåt mår dåligt.

Jan Beskow, som var professor, 
forskare och lärare, ägnade hela sitt 
yrkesverksamma liv åt att ta reda på 
hur en människa kan hamna i en sådan 
situation att suicid ses som den enda 
utvägen.

Små förändringar för att rusta sig
Hur kan vi rusta livskämpar? Hur vi kan 
stärka livskraften? Filippa betonar att 
ett stort problem oftast har många små 
lösningar. Man kan behöva göra olika 
små förändringar och stärka upp på 
många olika områden i livet.

Suicidtankar kan se ut på många olika 
sätt och det handlar mycket om att lära 
sig om när tankarna uppstår i vardagen 
och att få kunskaper och strategier för 
att orka hantera dem. För en del kom-
mer suicidtankar då och då när livet 
känns extra motig, och då handlar det 
om att försöka hålla dem ifrån sig. För 
andra är de ständigt närvarande och 
svåra att hålla borta. Det kan också vara 
så att suicidtankar kommer plötsligt 
i samband med en viss krissituation 
där jaget känns extra utsatt. Beroende 
på vilka omständigheterna är behöver 
tankarna hanteras på olika sätt.

– Just att kunna se hur suicidtankar 
ter sig för just mig är en del i resan att 
kunna rusta sig, menar Filippa.

– Jag tror det är svårt att förstå hur 
skrämmande det kan vara att uppleva 
suicidtankar. Att bli rädd för sig själv, att 
jag inte kan lita på mitt eget sinne. Det 
gör lätt att man drar sig undan, ensam-
heten blir en följeslagare, man blir rädd 
för att prata om det och den känslan 
förstärks eftersom vi sällan pratar om 
suicid, sa hon också.

Några tips och förhållningssätt för 
att rusta livskämpar:

• Att tänka på självmord är vanligt och 
det behöver inte vara farligt.

• Tänk på suicidtankarna som en viktig 
varningsklocka – ett budskap från mig 
själv till mig själv. 
– Det kan vara ett sätt att fånga upp 
tankarna och rusta sig själv att göra 
något för att komma från dem. Tan-
karna i sig är inte farliga, det är hand-
lingen som är farlig. Bra att bära med 
sig är att man inte behöver gripas av 
panik när tankarna kommer – bara se 
det som en varningsklocka, sa Filippa.

”Stort problem har oftast 
många små lösningar”

Filippa Gagnér Jenneteg, folkhälsovetare, författare, utvecklingsledare för brukarinfly-
tande på Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland, samt 
aktiv inom Suicidprevention i Väst. Hon är en av författarna till Handbok för livskämpar.
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• Lära känna sig själv och vilka strate-
gier som kan lugna och distrahera 
när tankarna kommer. Vad kan 
jag göra för att stå så rustad som 
möjligt. 
– Det är viktigt att komma ihåg att 
suicidalitet inte är beständigt. Det 
kommer och går, ökar och minskar 
i intensitet utifrån saker inom oss 
och omständigheter utom oss. Det 
är viktigt att lära sig vad jag kan 
göra för att distrahera tankarna och 
få tiden att gå. Just att få tiden att 
gå är en viktig del – att stå ut lite till 
för då kan tankarna hinna föränd-
ras, sa hon.

Ett annat tips när tankarna kommer 
är att lugna sig själv genom att reglera 
andningen, lyssna på musik, ta en 
varm dusch, titta på tv, lösa korsord 
eller göra andra vardagliga saker för 
att distrahera.

– Många vittnar om att sådana stra-
tegier är viktiga i vardagen, sa Filippa.

För en närstående till en person 
med suicidtankar är det av stor bety-
delse att finnas där och orka lyssna. 
Hon beskrev det som att man klättrar 
ner till personen i brunnen en stund, 
stannar kvar där och lyssnar, och att 
man tillsammans reder ut vad nästa 
steg kan vara.

– Lyssnandet är viktigt för då kän-
ner man att man är sedd och att ”jag 
kanske är värd att leva då”, betonar 
hon.

App, studiecirklar och bok
Boken Handbok för livskämpar har 
även legat till grund för en app: 
lumeno.se. Suicidprevention Väst 
driver även studiecirklar – Samtal 
för livskämpar. Boken Handbok för 
livskämpar finns i bokhandlarna.

Arbetet med planen påbörjades 2018 
och inleddes med ett rådslag med bred 
representation. Där definierades sex 
områden:

• Lokal handlingsplan som involverar 
nyckelaktörer

• Höjd kunskapsnivå
• Prioritera suicidprevention på 

ledningsnivå
• Lära av händelseanalyser vid suicid
• Ökad samordning och tillgänglighet 

till professionella insatser på alla 
nivåer

• Ta vara på civilsamhällets engage-
mang och kunskap.

Planen antogs hösten 2020 och nästan alla 49 kommuner i 
regionen har antagit planen, och även Västkom, Västra Göta-
landsregionen och andra berörda aktörer.

– Handlingsplanen är ett resultat av att kommun och region 
arbetar tillsammans mot gemensamma mål. För att arbetet 
ska bli framgångsrikt krävs insatser på alla nivåer. Alla måste 

kroka arm för att nå målet som vi har i planen 
att sänka suicidtalet med 40 procent fram till 
2025, sa Malin.

För oss som arbetar med lokala handlingspla-
ner vill Malin tipsa om användarmanualen Indi-
katorer för uppföljning, som är en vägledning 
i att följa upp sin plan. Manualen visar några 
utvalda indikatorer och vem som ska följa upp 
vad. Målet är att indikatorerna ska stimulera 
och initiera till förbättringar. Det går så klart 
även att ta fram egna indikatorer att följa upp.

– Ju fler vi är som jobbar tillsammans ju lätt-
are når vi våra mål, betonade Malin Frisk.

Den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention 
2020–2025 är en gemensam grund för kommunernas, regionens 
och delregionernas suicidpreventiva arbete.

Länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention

Malin Frisk, länssamordnare för 
suicidprevention inom vårdsam-
verkan Västra Götaland.

Här kan du ta del av manualen:
Användarmanual indikatorer för uppföljning 
av handlingsplan suicidprevention.

⧠

⧠

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/03453dbe-b984-429c-9e52-e4eb84db47e7/Anv%C3%A4ndarmanual%20-%20Handlingsplan%20f%C3%B6r%20suicidprevention.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/03453dbe-b984-429c-9e52-e4eb84db47e7/Anv%C3%A4ndarmanual%20-%20Handlingsplan%20f%C3%B6r%20suicidprevention.pdf?a=false&guest=true
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Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg startade Ångestpodden i  
januari 2015 med tanken att bryta tabut och lyfta frågan om 
psykisk ohälsa. Nu ser de podden som ”en podd om livet”, där de 
blandar vardagliga ämnen med samtal om tyngre psykisk ohälsa.

Ida och Sofie berättar att anledningen 
till att de startade Ångestpodden var att 
de själva saknade en podd på just det 
temat.

– Först var bara tanken att vi skulle 
ventilera vår egen ångest – vi visste inte 
att det skulle bli så stort. Idag har vi 
mellan 150 000 och 200 000 lyssningar 
varje månad. Ångestpodden blev en 
plats att vända sig till och relatera. När 
vi startade fanns knappt en diskussion 
om psykisk ohälsa så det har hänt myck-
et på de här fem åren, konstaterar de.

Resonerar på ett lättsamt sätt
I podden pratar de mycket om att vi le-
ver i ett av världens modernaste länder 
där vi kan bli vad vi vill och uppfylla 
våra drömmar, men ändå ökar psykisk 
ohälsa och köerna till vården. Meningen 
med podden är att resonera kring detta, 
och att göra det på ett lättsamt sätt för 
att folk ska vilja lyssna och kan relatera 
och även sprida vidare till andra.

– Vi blandar mer vardagliga ämnen 
med tyngre psykisk ohälsa. Vi vill spegla 
livet så som det är – det är en berg- och 
dalbana och det vill vi normalisera.

Mycket kontakt med lyssnarna
De berättar att många hör av sig till 
Ångestpodden med sina erfarenheter. 
Kontakten med lyssnarna är en stor del 
av arbetet med podden.

– Vi lotsar också människor vidare, 
det har blivit en stor del av arbetet. 
Många yrkespersoner hör av sig och 
säger att ångestpodden blivit en del av 
deras arbete.

– Vi är inte utbildade men det har 
blivit en nyckel till framgångarna med 
podden: Vi lär inte ut något utan vi lär 
oss tillsammans med våra lyssnare.

Sociala medier är ett ämne som brukar 
dyka upp i podden. De menar att sociala 
medier är bra men att de också kan 
bidra till dåligt mående.

– När vi pratar om ungas ohälsa är 
sociala medier en viktig sak att prata 
om. Det är viktigt att påminna oss alla 
om att det lilla vi ser i sociala medier 
inte säger något om personen bakom 
och hens liv. Det är också viktigt att göra 

sociala medier till en kanal även för 
sådana här svåra frågor – dessa medier 
ska inte bara vara en polerad yta.

– Samtalet är det viktigaste för att få 
folk att söka hjälp och att våga fråga: 
hur mår du? Och att veta att man inte 
behöver komma med svar utan det vik-
tigaste är att hålla samtalet levande.

De driver en podd om livet

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg driver Ångestpodden.

 Samtalet är det viktigaste för att få folk att 
söka hjälp och att våga fråga: hur mår du? 
Och att veta att man inte behöver komma med 
svar utan det viktigaste är att hålla samtalet 
levande.

⧠
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SPES
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 erbjuder stöd och hjälp till 
efterlevande genom exempelvis träffar och samtals-
grupper, och de arbetar för att öka kunskapen om suicid 
som ett samhälls- och folkhälsoproblem.
Webbsida: spes.se

Suicidprevention i Väst, SPIV
Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt 
obunden organisation som arbetar för att öka kunska-
pen om och intresset för hur man kan förebygga suicid, 
suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana 
handlingar. De är ett resurscentrum för suicidpreven-
tion som fokuserar på utbildning, konsultation och 
opinionsbildning.
Webbsida: suicidprev.com

Exempel på var du kan få hjälp och stöd

Tips och stöd

• 1177 Vårdguden: om du har suicidtankar eller om någon som står dig nära har 
suicidtankar Ring 1177.

• Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp.
• Mind: Öppet dygnet runt, telefon: 90101, webb och chatt: https://mind.se/hitta-

hjalp/sjalvmordslinjen/
• Jourhavande präst: kopplas via telefonnummer 112, alla dagar kl. 21-06, chatt 

söndag-torsdag kl. 20-24, webb: Jourhavande präst
• Jourhavande medmänniska: telefon 08-7021680 alla dagar kl. 21-06, webb: Jourha-

vande medmänniska
• Bris – stöd för vuxna om barn (upp till 18 år), 

telefon: 077-150 50 50 vardagar kl. 09-12, webb: Bris – stöd för vuxna
• Bris – Stöd för idrottsledare om barn, telefon 077-440 00 42 Vardagar kl. 09-12, 

webb: Bris – stöd för idrottsledare
• Svenska kyrkans SOS: kris- och samtalsjour, telefon 0771-80 06 50 vardagar kl. 

13-21, lör-sön samt helgdag 16-21. Om du hellre vill skriva väljer du webbtjänsten 
SOS-brevlådan 

• Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES): för dig som 
förlorat en närstående genom självmord. SPES telefonjour 020-181800 alla dagar 
19–22. Telefon SPES kansli 020-181801, e-post info@spes.se.

http://spes.se
http://suicidprev.com
https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/
https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast?gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9aymP-T-RgL-rmJMkDxL1GrIQsTCnUtjE7Wc30sk6vaqxqEtKuR72yBoCgOQQAvD_BwE
https://www.jourhavande-medmanniska.se/
https://www.jourhavande-medmanniska.se/
https://www.bris.se/for-vuxna/start/bris-vuxentelefon/
https://www.bris.se/for-vuxna/start/bris-stodlinje-for-idrottsledare/
https://sos.svenskakyrkan.se/#/
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Bengt Brülde benämnde sin föreläs-
ning ”Om att hantera motgångar i livet 
(och att leva väl på det hela taget)”. Han 
tog upp två olika modeller att se livet 
utifrån:
• Den defensiva modellen utgår från 

vetskapen att livet innehåller massor 
med jobbiga saker och svårigheter 
och att vi behöver hitta sätt att und-
vika de svårigheterna eller att hantera 
dem när de väl dyker upp.

• Den offensiva som utgår från vilka 
möjligheter som finns och hur man 
förvaltar dem på bästa sätt.

– Jag vill slå ett slag för att båda 
perspektiven är rimliga och att en mix 
av båda är att föredra. Det är vanligt att 
man fastnar i den ena strategin. När jag 
skrev min bok ”Det goda och menings-
fulla åldrandet” såg jag tydligt att vissa 
hade fastnat i ett eländesperspektiv där 
man bara ser åldrandet som en lång se-
rie svårigheter som leder till hjälplöshet 
och död, med andra ensidigt betonar 
möjligheterna och hur underbart det är 
med all tid när man går i pension.

Den defensiva modellen: 
Coping-modellen
Poängen med Coping är att vi ska lära 
oss att hitta strategier som gör att vi 
kan hantera de utmaningar vi ställs 
inför. Forskning har identifierat dels 
problemorienterade strategier, som 
handlar om att tackla själva proble-
met, om problemlösning och att bolla 
lösningar, dels känsloorienterade där 
man försöker dämpa problemens på-

verkan på våra känslor – det kan handla 
om träning, meditation, dricka sig full 
med mera.

Vilka fungerar bäst på längre sikt? 
Enligt forskningen har det ingen större 
effekt att undvika, älta eller dricka ex-
empelvis, medan rationell problemlös-
ning, mindfulness och distraktion har 
goda effekter.

De flesta av oss hanterar utmaningar 
på ”uppstuds”, alltså försöker hantera 
dem så gott det går när de väl kom-
mer. Men det går också att inta ett mer 
långsiktigt förhållningssätt genom att 
förbereda sig så att man står bättre 
rustad när svårigheterna väl kommer. 
Ett exempel är att träna sin psykiska 
förmåga, att utöva mental träning som 
mindfulness eller att öva sina kommu-
nikativa färdigheter (exempelvis genom 
Nonviolent Communication, NVC). Han 

betonade att det är viktigt att träna även 
sina psykiska färdigheter regelbundet – 
inte bara att träna kroppen fysiskt.

Offensiva modeller
Som ett mer offensivt förhållningsätt 
till livet kan man ta till olika typer av 
självhjälpsstrategier:
• Fysiologiska strategier som exem-

pelvis alkohol, läkemedel, träning 
eller meditation. Kan vara kort- eller 
långsiktiga.

• Objektiva strategier: man försöker 
ändra utanför sig själv, ändra på om-
givningen för att få ett bättre liv (by-
ter boende, jobb eller partner, skaffar 
ny hobby, byter frisyr med mera). 
Dessa strategier fungerar ganska då-
ligt på lång sikt har det visat sig.

Lyckodagbok kan hjälpa
Men det finns sätt att få de objektiva 
strategierna att fungera bättre. Ett sätt 
är att föra lyckodagbok, det vill säga att 
i slutet på varje dag skriva ner hur man 
mår på en skala och vad man gjort un-
der dagen. Om man gör det över tid kan 
man se mönster över vilka saker som 
man mår bra av.

Bengt tog även upp begreppet psy-
kologiska självhjälpsstrategier, som 
handlar om att ha förhållningssättet att 
”Hur man mår beror inte bara på hur 
man har det utan hur man tar det”. Det 
innebär alltså att den inställning vi har 
till det som sker, hur vi tolkar det som 
sker, vad vi uppmärksammar i det stän-
diga flödet och hur vi värderar det som 

Vilket är bäst – att lösa problem först när de kommer eller 
förbereda sig så att man står bättre rustad när de dyker upp? 
Vad är skillnaden mellan positivt tänkande och uppmärksam-
hetsstrategier? Filosofen Bengt Brülde reder ut olika sätt att 
ta sig an möjligheter och problem under livets gång.

Defensivt eller offensivt – 
olika sätt att se på livet

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi 
vid Göteborgs universitet, författare och 
föreläsare.
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sker i hög grad bestämmer hur vi mår. 
Vissa av de psykologiska strategierna 
handlar om att tänka mer positivt, vidga 
sina perspektiv med mera, och andra 
strategier handlar mer om att styra 
bort uppmärksamheten från det som är 
negativt eller problematiskt.

– Personligen tilltalas jag mer av 
uppmärksamhetsstrategierna än det 
man kallar positivt tänkande. Positivt 
tänkande kan till och med ibland ta sig 
otäcka uttryck om man försöker få nå-
gon att omvärdera något som spontant 
uppfattas som negativt. Till exempel om 
man har blivit arbetslös, dumpad eller 
fått cancer – att se det positiva i det, att 
man kan växa av det.

Fokusera mer på det positiva
Det han däremot tycker är bra är att 
fokusera mer på det som är positivt 
och vara tacksam för det man har. Om 
vi mår dåligt har vi en tendens att 
förstora det negativa och ser inte det 
som vi borde vara tacksamma över. Då 
finns det strategier som försöker få oss 
att göra det, exempelvis tacksamhets-
övningar, för att återställas balansen 
mellan det negativa och positiva – att 
bredda sig själv.

Bengt pratade om att vi kan stärka 

våra inre och yttre resurser så att vi står 
bättre rustade när svårigheter kommer. 
När det gäller åldrandet är detta särskilt 
viktigt. Inför exempelvis pensioneringen 
kan vi planera det yttre resurserna som 
boende, ekonomi och socialt nätverk. Vi 

kan också stärka våra inre styrkor som 
exempelvis vår fysiska grundhälsa, våra 
värderingar och förhållningssätt, samt 
våra kommunikativa färdigheter.

Den så kallade Möjlighetsmodellen 
säger att vi för att kunna leva vårt liv 
på ett bra sätt behöver undersöka vilka 
möjligheter som finns och hur de bäst 

kan förvaltas. Steg 1 är att definiera 
vilka möjligheter som finns, genom att 
läsa, titta på tv, prata med vänner och 
andra sätt att inspireras av vad andra 
gör. Steg 2 är att sålla i allt detta och 
välja vad som passar mig, och här me-
nar Bengt att det är tre frågor jag måste 
ställa mig: vad gör mig mest lycklig i 
stunden och över tid, vad kräver mo-
ralen av mig och vad är mest menings-
skapande.

– Filosofin och lyckoforskningen kan 
hjälpa oss att sålla mellan alla möjlighe-
ter, utifrån de tre frågorna.

Relationer är viktigt
Slutligen tar Bengt upp betydelsen av 
relationer till andra människor. Att 
vårda sina relationer är viktigt oavsett 
om man har ett offensivt eller defensivt 
förhållningss ätt till livet.

– Det är extremt viktigt att ha goda 
relationer till andra människor. Dels för 
att det skänker lycka och mening, men 
också för att det i sig är en coping-stra-
tegi som kan buffra för olika svårighe-
ter. Det är lättare att bära svårigheter i 
livet om man kan dela dem med andra. 
Därför kan jag se det som en superstra-
tegi att vårda sina relationer till andra 
människor. ⧠

 Om vi mår 
dåligt har vi en 

tendens att förstora 
det negativa och ser 
inte det som vi borde 
vara tacksamma över. 
Då finns det strategier  
för att återställas 
balansen.
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När en ung person mår dåligt är det viktigt att visa att det är 
okej att visa känslor och att prata om döden. I verksamheten 
”Ungas psykiska hälsa” i Mölnlycke är barnets bild i fokus 
och verksamhetens filosofi är att ”vi vill försöka förstå dig”.

Ungas psykiska hälsa: 
”Det är inte alltid lösningen 
som är lösningen”

Niclas Långö resonerar kring begreppet 
känslor och berättar att det är något 
som han och hans kollegor arbetar 
mycket med – att hjälpa unga att förstå 
sina känslor, att våga ha känslor och 
förstå att en känsla inte behöver vara 
sanning.

– Vi vuxna behöver förstå att en 
tonårings hjärna kan uppfatta känslor 
mycket starkare än vi vuxna. Vi föräld-
rar vill gärna lösa saker fort när våra 
barn mår dåligt, men det kanske inte 
är lösningen som är lösningen för den 
unge, sa Niclas.

Skam är också ett viktigt begrepp. 
Det får inte vara skamligt att prata om 
döden.

– Om våra barn eller ungdomar pratar 
om döden blir det lätt så att vi föräldrar 
reagerar kraftigt och säger att ”Nej, så 
får du inte säga”, eftersom vi blir rädda 
när vårt barn pratar om döden. Men 
då känner barnet att ”det får man inte 
prata om” och sluter sig i stället. Så det 
är viktigt att vi inte uttrycker att döden 
är något onaturligt och skamligt att 
prata om, sa Niclas.

Ska öka tillgängligheten
Verksamheten Ungas psykiska hälsa är 
en förstärkt första linje inom primärvår-
den, med syftet att öka tillgängligheten 
och möjligheten för primärvården att 
ta emot fler unga med psykisk ohälsa. 
Verksamheten riktar sig till barn och 
unga mellan 6 och 17 år som lider av 
psykisk hälsa på lindrig nivå. Verksam-

heten ger också konsultation till, och 
samverkar med, andra vårdverksam-
heter. Det är totalt 16 vårdcentraler i 
regionen som har det här tilläggsupp-
draget och verksamheten kommer bli 
permanentad 2022.

Detta gör Ungas psykiska hälsa:
• Psykopedagogiska insatser –  

föräldrastöd
• Individuell behandling – KBT
• Gruppbehandling för både barn/

ungdom och föräldrar/vårdnads-
havare

• Föräldrastöd individuellt och i 
grupp

• Samverkan
Vem som helst kan söka dit och de har 

även online-behandlingar. Inga remisser 

tas emot utan ungdom eller förälder tar 
kontakt direkt. Först görs ett bedöm-
ningssamtal innan eventuell behandling 
bokas eller om remiss krävs till annan 
vårdinstans.

”Vi vill försöka förstå dig”
Niclas arbetar på Ungas psykiska hälsa i 
Mölnlycke. De går efter grundtanken att 
”barn gör rätt om de kan”. Barnets bild 
är i fokus och verksamhetens filosofi 
är att ”vi vill försöka förstå dig”. Viktigt 
är att insatsen ska vara meningsfull för 
barnet och för att lyckas med det använ-
der de metoden Feedback Informed 
Treatment (FIT). Syftet är att förstå 
barnet bättre – de ska känna sig förståd-
da och respekterade – och att värdera 
om insatsen har någon effekt. FIT ska 
också stärka relationen mellan barnet 
och behandlaren. Till hjälp använder 
de två verktyg: Outcome Rating Scale 
(ORS) och Session Rating Scale (SRS).

– Det är viktigt när vi använder själv-
skattningsverktyg eller feedbackbase-
rade instrument att vi återkopplar till 
individen, påpekar Niclas.

Det han benämner som Alliansen 
menar han är den viktigaste faktorn: 
att bekräfta och få barnet att känna sig 
förstådd. Att visa att jag vill förstå är 
viktigare än att hitta en lösning.

– En vanlig vuxenfälla är att snabbt 
försöka hitta en lösning, men det är inte 
alltid det som barnet vill. Barnet vill ha 
bekräftelse och känna sig förstådd. Så vi 
behöver sitta på händerna vi vuxna.

Niclas Långö, leg. psykolog och enhets-
chef på Ungas psykiska hälsa på Västra 
Götalandsregionen.

⧠
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ORS – Skattning 
av förändring
Skattning av förändring (Outcome 
Rating Scale, ORS) är en standardise-
rad bedömningsmetod som används 
inom modellen Feedback Informed 
Treatment (FIT). ORS är utformad 
för att i terapeutisk behandling mäta 
förändring i klientens mående.

SRS – Skattning 
av samtal
Skattning av samtal (Session Rating 
Scale, SRS) är en standardiserad be-
dömningsmetod som används inom 
modellen Feedback Informed Treat-
ment (FIT). SRS utgår från teorin om 
terapeutisk allians och är utvecklad 
för att mäta klientens uppfattning av 
ett genomfört behandlingssamtal.

Källa: Socialstyrelsen
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