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Förord 
D-uppsatsen har utförts med hjälp av räddningstjänsten i Karlstadregionen och i Jönköpings 
län, polisen i Värmland, Länsverksamheten ambulans i Värmland, SOS Alarm i Värmland 
och Länsverksamheten psykiatri i Värmland. 
Det här arbetet är avslutningen på vår utbildning och ger oss en magisterexamen i ämnet 
Riskhantering och Samhällssäkerhet vid Karlstad universitet.  
 
Vi skulle vilja tacka alla som hjälpt oss, kommit med bra idéer, lyssnat, gett feedback och 
svarat på frågor vi haft under arbetets gång. Det har varit ett givande arbete där vi har lärt oss 
mycket om hur de berörda aktörerna arbetar och samarbetar vid larm om suicidhot i 
Karlstadregionen. Vi vill rikta ett stort tack till de berörda aktörerna som gett oss möjligheten 
att få en inblick i deras verksamheter och som bidragit med viktig information. Tack även till 
alla som ställde upp på intervjuer och till dem som delat med sig av material inom ämnet. Till 
sist vill vi tacka vår handledare vid universitetet, Barbro Renck, som gett oss värdefulla 
synpunkter på vår rapport.  
 
 
Karlstad den 7 juni 2006 
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Sammanfattning 
Arbetets syfte är att undersöka hur larmrutiner och samverkan vid hot om suicid ser ut i 
Karlstadregionen. Dessa studier och teoribildningar har ett syfte i att bidra med eventuella 
förslag på nya arbetsmetoder, det vill säga förändringsförslag. Författarna vill befästa sina 
kunskaper i riskhantering och samhällssäkerhet med fokus på samverkan vid suicidhot, som 
förhoppningsvis kan leda till utveckling inom ämnet ”riskhantering och samhällssäkerhet” 
men även hos författarna själva.  
Utifrån ovanstående syfte växte följande forskningsfråga fram: På vilket sätt fungerar 
larmrutiner och samverkan mellan olika samhällsaktörer vid hot om suicid? För att få svar på 
frågan har personal från berörda instanser vid hot om suicid, som räddningstjänst, polis, 
ambulans, SOS Alarm samt psykiatri intervjuats. Intervjuerna var av kvalitativ karaktär 
liksom databearbetning och analys. Respondentgruppen utgjordes av ett tillfällighetsurval. 
Arbetet har även en teoretisk förankring, på så sätt att relevanta teorier om bland annat 
självmord studerats och använts som bakgrundsfakta. Resultatet visar att larm om suicidhot 
har högsta prioritet hos samtliga instanser. ”Spindel i nätet” angående alarmering är SOS 
Alarm, vilka upplever problem i vidarekoppling av samtalen till psykiatrin och då ingen 
fysisk skada är skedd. Flera instanser finner en brist i den långa väntetiden från det att en 
distriktsläkare blir larmad tills denne infinner sig vid ett suicidhot i hemmet. Samverkan anses 
överlag fungera bra enligt berörda aktörer, men författarna upplever att det inte finns någon 
gemensam samverkansplan med utstakade rutiner och mål. 
 

Nyckelord 
 Folkhälsa, Hot om suicid, Larmrutiner, Samverkan, Räddningsinsatser 



 

 4

Abstract 
The purpose of the essay is to examine how alarms and cooperation works after a suicide 
threat in the Karlstad region. These studies and theoretical knowledge have a purpose to 
contribute with possible suggestions regarding new working methods. The authors want to 
strengthen their knowledge about risk management and community safety, with a focus on 
cooperation after a suicide threat, which will hopefully lead to development within the subject 
and a development amongst the authors themselves.  
On the basis of the purpose above was the research question created: How does alarm and 
cooperation work among community participants affected by suicide threat? To be able to 
answer the question has staffs from the participants, such as the fire brigade, police, 
ambulance, SOS Alarm and psychiatry, been interviewed. The interviews were of a 
qualitative characteristic, such as the processing of data and the analysis. The group of 
respondents was chosen on the basis of an opportunity sampling. The essay has also a 
theoretical base, because of established theories about, for instance suicide, which has been 
studied and has been used as background facts. The result shows that alarm concerning 
suicide threat has the highest priority among all the participants. The coordinator regarding 
threat about suicide is SOS Alarm, who experience trouble with passing forward the calls to 
psychiatry and when it is not concerning physical injury. A great number among the 
participant’s experiences a flaw in the long wait from the point when a district medical officer 
receives the alarm until he/she arrives to the home of the suicidal. In general the cooperation 
is functioning well according to the affected participants, but the authors experience that a 
common cooperation plan with routines and goals does not exist.   
 

Keywords 
Community health, Suicide threat, Alarm routines, Cooperation, Rescue discharge  
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Kapitel 1 
I det här kapitlet ges en inledning och bakgrund till det valda problemområdet. Författarnas 
forskningsfråga presenteras tillsammans med uppsatsens syfte, avgränsning och 
begreppsdefinition. 

1. Inledning 
Fokus i den här uppsatsen är att undersöka hur larmrutiner och samverkan vid hot om suicid 
ser ut. Författarna kommer att studera teorier gällande SOS Alarms agerande vid inkommande 
samtal om suicidhot och vilka aktörer i samhället som involveras i insatsarbetet.  
Enligt nuvarande rutiner vidarekopplar SOS Alarm samtal om suicidhot till polis för 
lägesbedömning och till ambulans med prio1 (mycket brådskande ambulansuppdrag med 
högsta prioritet).1 Psykiatriska akutmottagningen kontaktas även för att förbereda resurser och 
samla information.2 SOS Alarms vidarekoppling baseras på ett svenskt index för 
akutmedicinsk larmmottagning, men trots det upplever teleoperatörerna ansvarfördelningen 
vara otydlig. I brist på kompetens angående bemötande av personer som lider av psykisk 
ohälsa uppstår en känsla av maktlöshet hos SOS Alarms medarbetare.3 
 
Val av ämne grundar sig i att författarna fick förslag från deras bihandledare om att studera 
hur larmrutiner och samverkan ser ut i Karlstadregionen med en utgångspunkt från 
Jönköpings läns arbetsmodell vid suicidhot. Därmed har arbetsmodellen påverkat författarnas 
infallsvinkel kring det studerade området.  
 
Författarnas mål är att undersöka hur larmrutiner och insatser vid hot om suicid fungerar och 
om det finns behov av framtida förändringar. Uppsatsen kan på så sätt ses som en pilotstudie, 
med idéer och förslag på en eventuell förändringsprocess kring samhällets samverkan vid 
suicidhot. 
 

1.1 Bakgrund och problemområde 
I Sverige begår cirka 1500 människor självmord per år, vilket är tre gånger så många som dör 
i trafiken sedan nollvisionen i trafiksektorn infördes.4 År 2002 uppskattades antalet 
självmordsförsök i Sverige till cirka 150005 och ny statistik från Socialstyrelsen visar att 
självmordsförsöken har ökat med 44 % mellan 1998-2003 bland kvinnor i åldrarna 15-24 år.6  
Skador, det vill säga den kroppsliga konsekvensen av olyckor, våldshandlingar och 
självtillfogat våld, är den dödsorsak i Sverige som tar flest potentiella levnadsår från 
befolkningen före 65 års ålder. Självmord utgör 25-30 % av dessa skadedödsfall.7 I Sverige är 
självmord den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och den näst vanligaste 
förekommande dödsorsaken, efter tumörer bland kvinnor i samma ålder.8 Antal döda till följd 
av en avsiktlig självdestruktiv handling (självmord), var i Värmlands län år 2003, 30 män och 
12 kvinnor. Alla åldrar är medräknade i statistiken.9År 2005 var det 76 inkommande samtal 
                                                
1 SOS Alarms hemsida (2006-04-05) 
2 Melin et al (2005) 
3 SOS Alarms hemsida (2006-02-21) 
4 Sveriges radios hemsida (2006-04-05) 
5 Nationellt centrum för suicidpreventions hemsida (2006-03-08) 
6 Sveriges radios hemsida (2006-04-13) 
7 Andersson & Rosenberg (2004) 
8 Beskow (2000) 
9 Socialstyrelsens hemsida (2006-04-26) 
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om suicidhot till SOS Alarm och polisens larmcentral i Värmland. Detta antal gäller enbart 
fall om suicidhot och inte fullbordade suicid.10 Samtal från personer med psykiska problem 
har ökat samtidigt som samhällets institutioner för att hantera dessa frågor har blivit färre. 
SOS Alarm är den enda samhälleliga institutionen som har öppet dygnet runt och därför är det 
viktigt att det finns en väl fungerande larmplan med tillhörande rutiner för teleoperatörerna 
som tar emot samtal från den suicidale, anhöriga eller vittnen. SOS Alarm har i allmänhet små 
möjligheter att göra något konkret och verkningsfullt för att hjälpa den suicidale och bristen 
på relevant hjälp skapar en känsla av maktlöshet hos SOS Alarms medarbetare. Orsaken till 
varför de känner en otillräcklighet grundar sig i att de inte har kompetens i att samtala med en 
psykiskt instabil person.11För att underlätta arbetet vid suicidhot är det viktigt att det finns 
fungerande rutiner för insatser vid hotande och fullbordat suicid mellan polis, räddningstjänst, 
sjukvård, SOS Alarm och andra berörda myndigheter.12 Det är först och främst polisen som 
har ansvaret att koordinera akuta åtgärder efter larm via 112, men det är ofta flera instanser 
som blir berörda vid hot om suicid och det är viktigt att polisen även informerar dessa. För att 
samverkan mellan dessa skall kunna fungera så effektivt som möjligt behövs det en 
gemensam inriktning för de parallella insatserna, väl fungerande samarbetsformer samt en 
klar och tydlig ansvarsfördelning.13 Detta är utgångspunkten för den nya arbetsmodell vid 
suicidhot som införts i Jönköpings län. Vid ett inkommande larm om suicidhot larmar SOS 
Alarm räddningstjänst, ambulans och psykiatrisk akutsjukvård samtidigt som polis. Detta sker 
i de fall olycksbegreppet14 uppfylls. 
 
Ett av de mest fundamentala problemen är att satsningar på suicidprevention inte är 
prioriterat. Att 1500 människor tar sitt liv i Sverige varje år är ett folkhälsoproblem. Staten 
satsar idag två tjänster på det suicidpreventiva arbetet, vilket tycks vara alldeles för små 
insatser. Beredskap och förebyggande arbete inom detta område har varit nedprioriterat, bland 
annat på grund av att det är en svårighet att ändra människors inställning till självmord. 
Samtidigt som kunskapen och medvetenheten hos medborgarna behöver öka, måste även 
samhällets beredskap förbättras avsevärt.15  
 
Sammanfattningsvis kan fyra större problemområden urskiljas, nämligen: 
– Brist på trygghet hos och tydliga riktlinjer för SOS Alarms medarbetare 
– Otydlig ansvarfördelning mellan berörda instanser 
– Brist på ekonomiska resurser 
– Skambelagt och nedprioriterat område 

                                                
10 Polisen i Värmland (2006-04-19) 
11 SOS Alarms hemsida (2006-04-05) 
12 Melin, Wibble, Petersson & Lagerqvist (2005) 
13 Ibid 
14 Se under ”Begreppsdefinitioner”. Sid. 9 
15 Sveriges radios hemsida (2006-04-05) 
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1.2 Begreppsdefinitioner och viktiga aktörer 

1.2.1 Begrepp 
Suicid och självmord 
”Självmord är den egna viljan att ta sitt eget liv”16 Suicid härstammar från ”sui” som betyder 
”sig själv” och ”caedere”, vilket betyder ”att dräpa”. Denna koppling upplevs däremot 
tydligare i ordet självmord på grund av att många inte vet att suicid egentligen betyder samma 
sak.17 I detta arbete kommer dock båda begreppen användas parallellt. 
 
Självmordsförsök 
”Livshotande eller skenbart livshotande beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra 
intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till döden”.18 I detta arbete kommer också 
definitionen ”destruktiva handlingar” att användas. Författarna menar att i de fallen har 
handlingen en lägre allvarlighetsgrad jämfört med ett självmordsförsök. 
 
Samverkan 
Då samverkan nämns i detta arbete menas en samarbetsform mellan de olika aktörerna19 på 
följande nivåer: förebyggande, planerande, kommunikativt, operationellt och återkopplande. 
Syftet med samverkan skall vara att de olika aktörerna verkar för ett gemensamt mål. 
 
Larm  
Larm syftar till inkommande samtal från utomstående person, anhörig eller den suicidale, till 
SOS Alarm. Utryckningssignalerna till och från de olika instanserna benämns också vid larm. 
 
Larmrutiner 
Med larmrutiner menas i arbetet aktörernas agerande samt intern och extern kommunikation 
vid ett inkommande larm. 
 
SOS 
Historiskt sett innebar SOS en nödsignal, det vill säga en metod med tre korta, tre långsamma 
och tre korta signaler, som användes för att tillkalla hjälp. Detta blev allmänt känt i början av 
1900-talet. Bokstäverna SOS i morsealfabetet är också sjömännens nödsignal och står för 
”Save our souls”.20 Denna fras användes för att enklare komma ihåg de korrekta bokstäverna. 
Andra kända fraser är ”Save Our Ship” och ”Send Out Sailors”.21 I dagens Sverige står SOS 
för ”Samhällets Olycksfall- och Säkerhetstjänst”.22  
 
Olycksbegreppet 
I arbetet kommer ”olycksbegreppet” nämnas i relation till räddningstjänstens perspektiv. 
Olycksbegreppet definieras av dem som ”överhängande fara för olycka”.23 Författarna vill 
dock påvisa problematiken med definitioner av riskbegrepp, då riskbegrepp skiftar över tid, 
mellan olika vetenskapliga discipliner och är ofta en subjektiv upplevelse.24 
                                                
16 Passer & Smith (2001) Sid. 606 
17 Beskow (2000) 
18 Ibid. Sid. 34 
19 Se under ”Aktörer”. Sid 10 
20 Hjälpportalens hemsida (2006-04-27) 
21 Wikipedias hemsida (2006-04-26) 
22 Hjälpportalens hemsida (2006-04-27) 
23 Melin et al (2005) 
24 Davidsson, Haeffler, Ljundman & Frantzich (2003) 
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1.2.2 Aktörer/Instanser 
SOS Alarm - Karlstad25 
SOS Alarm ansvarar för Sveriges nationella nödnummer 112 på uppdrag av staten. De är en 
samordnande länk mellan polis, räddningstjänst, ambulans, fjäll- och sjöräddning och andra 
räddningsinstanser. Samtliga kommuner i Värmlands län samt Åmåls kommun är knutna till 
Karlstads SOS central. Sammanlagt är det 290 000 invånare. På enheten arbetar 30 personer 
och drygt hälften har sjukvårdsbakgrund. De har trebemanning dagtid och tvåbemanning 
nattetid, tredubbla reservsystem och alternativa larmvägar.  
 
Länsverksamheten ambulans26 
Ambulansverksamheten ligger under landstinget och verkar för transport av skadade eller 
sjuka till sjukhus. SOS Alarm har ansvar för att prioritera, larma ut och dirigera 
ambulanserna.27 I Värmland finns ambulansstationer i 11 kommuner. Det finns 19 ständigt 
bemannade ambulanser och ytterligare 6 på dagtid. Den tekniska utrustningen i ambulanserna 
motsvarar grundutrustningen på en akutmottagning. 
 
Polisen i Värmland28 
Det är en statlig verksamhet som lyder under justitiedepartementet. Polisen i Värmland finns i 
länets sexton kommuner. Verksamheten utgår från två polisoperativa avdelningar, vilka 
benämns vid den operativa och den kriminala. Det finns en övergripande strategisk ledning 
och fyra samverkansområden i länet. Idag är drygt 520 anställda vid polisen i Värmland, 
varav cirka 425 är poliser.  
 
Räddningstjänst i Karlstadsregionen29 
Det är en kommunal verksamhet som styrs av Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i Karlstad, som 
tillsammans med Grums, Kil, Forshaga och Hammarö är ett kommunalförbund. Förbundet har 
en heltidsstyrka i Karlstad och deltidsstyrkor i Vålberg, Väse, Molkom, Kil, Högboda, Grums, 
Forshaga, Hammarö och Deje samt ett räddningsvärn i Värmskog. Verksamhetens 
huvudsakliga uppgifter är att ingripa vid olyckor till exempel bränder, trafikolyckor, olyckor 
med farligt gods, samt utöva förebyggande verksamhet såsom tillsyn, utbildning, information 
och rådgivning. 
 
Länsverksamheten psykiatri30 
Verksamheten är en specialistresurs för de svårast psykiskt sjuka i Värmland. 
Öppenvårdsmottagningar finns i Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Säffle, Grums, Torsby och 
Hagfors. Psykiatriska akutmottagningar finns under dagtid i Karlstad, Kristinehamn och 
Arvika och under nattetid endast i Karlstad. Upptagningsområdet omfattar 273 000 invånare. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur larmrutiner och samverkan vid insats gällande 
suicidhot ser ut i Karlstadregionen. Studiens bisyfte är att bidra med eventuella förslag på nya 
arbetsmetoder, det vill säga förändringsförslag. 
                                                
25 SOS Alarms hemsida (2006-04-05) 
26 Landstinget i Värmlands hemsida (2006-04-06) 
27 Ibid 
28 Polisen i Värmlands hemsida (2006-04-06) 
29 Räddningstjänsten Karlstadregionens hemsida (2006-04-06) 
30 Landstinget i Värmlands hemsida (2006-04-06) 
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1.3.1 Kunskapsutveckling 
Författarna vill befästa sina kunskaper i riskhantering och samhällssäkerhet med fokus på 
insatsarbete och samverkan vid suicidhot. Förhoppningsvis kan studien leda till 
kunskapsutveckling inom ämnet ”riskhantering och samhällssäkerhet” och även hos 
författarna själva. Ovanstående syfte och bakgrund/problemområde har lett fram till följande 
forskningsfråga: 
 
På vilket sätt fungerar larmrutiner och samverkan mellan olika samhällsaktörer vid hot om 

suicid? 
 

1.4 Avgränsning 
Forskningen inriktas mot den organisatoriska strukturen, vilket kommer att utesluta enskilda 
personers initiativ. Det vill säga att de olika aktörernas roller och samverkan kommer att 
undersökas utifrån ett helhetsperspektiv. Undersökningen kommer att vara begränsad till 
slutskedet av den suicidala processen, då suicidförsöket är ett faktum. Det preventiva arbetet 
gällande suicid, vilket innebär att förebygga psykisk ohälsa och förhindra suicid/suicidförsök 
kommer således inte att behandlas ingående. Psykiatrins samverkan och omhändertagande av 
suicidbenägna personer kommer att studeras, men med avgränsning till det akuta skedet. 
Psykiatrins fortsatta behandlingsmetoder kommer inte att inbegripas i undersökningen.  
 
Den geografiska avgränsningen utgörs av Karlstadregionen.  
 
På grund av att författarnas ekonomiska kunskaper inte är djupgående kommer detaljerade 
ekonomiska analyser inte behandlas i uppsatsen. Ett övergripande ekonomiskt perspektiv 
kommer ändå författarna att ta och då med utgångspunkt från redan befintliga teorier.  
 
En annan avgränsning är gjord genom att uppsatsen kan ses som en pilotstudie. Om det skulle 
finnas behov av eventuella förändringar gällande larmrutiner och samverkan vid suicidhot, 
kommer det att bli ett kommande arbete. Författarna kommer vid fullföljt arbete ha uppnått 
syftet och därmed avsluta uppsatsen.  
 

1.5 Återkoppling 
Författarna kommer att presentera arbetet vid universitetet; för handledare, studenter och 
examinator både skriftligen och muntligen i juni 2006. En skriftlig rapport kommer också att 
överlämnas till involverade aktörer:  
SOS Alarm i Karlstad  
Polisen i Värmland  
Räddningstjänsten i Karlstadregionen  
Länsverksamheten ambulans  
Länsverksamheten psykiatri 
 
Rapporten kommer även överlämnas till andra intressenter som:  
Göran Melin, ställföreträdande räddningschef i Jönköping 
Mats Mickelsson, chef för SOS Alarms kompetenscenter i Stockholm. 
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Kapitel 2 
Inledningsvis i kapitel 2 kommer bakgrundsfakta om självmord och självmordsförsök att 
presenteras utifrån relevant litteratur. Den senare delen av kapitlet kommer att behandla 
larmrutiner, berörda instansers ansvarsområden och en befintlig organisatorisk modell för 
samverkan vid suicidhot. 

Del 1. Grundläggande teorier om självmord och 
självmordsförsök 

2.1 Självmord och självmordsförsök  
Enligt statistik från Världshälsoorganisationen, tar cirka 1 miljon människor livet av sig varje 
år världen över,31 och på en suicid beräknas det förekomma sex till tio stycken 
självmordsförsök. 80-90 % av dem som gör allvarliga självmordsförsök, tar inte sitt liv vid ett 
senare tillfälle utan klarar av att hantera sitt liv på andra sätt.32 Trots att antalet suicid har 
minskat med 20 % sedan 70-talet begår varje år cirka 1500 personer självmord i Sverige, 
inklusive de dödsfallen med oklar avsikt33 vilket motsvarar 20,7 per 100 000 invånare 
(genomsnittet mellan år 1997-2001).34 År 2002 uppskattades antalet självmordsförsök i 
Sverige uppgå till cirka 15000. 35  
 
Mentala störningar, oftast depression, är relaterade till mer än 90 % av alla fall av 
självmord.36 Depressiv sjukdom och alkoholmissbruk är de vanligaste bakomliggande 
orsakerna till självmord.37 Utifrån en undersökning av ett samverkansprojekt i Nürnberg, 
Tyskland, har förebyggande arbete kring depression lett till en minskning av självmord och 
självmordsförsök på 24 % under en två års period.38 
 
Skador, det vill säga oavsiktliga händelser som olycksfall/olyckshändelser och avsiktliga 
handlingar som självmord/självmordsförsök och våld (mord, dråp, misshandel mm.)39 är den 
dödsorsak i Sverige som tar flest potentiella levnadsår från befolkningen före 65 års ålder, 
varav självmord utgör 25-30 % av dessa skadedödsfall. I Sverige är självmord den vanligaste 
dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och den näst vanligaste förekommande 
dödsorsaken, efter tumörer bland kvinnor i samma ålder.40 Skador är ett stort 
folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt. Att minska antalet personskador är ett av 
Statens folkhälsoinstituts elva folkhälsomål.41 Figur 2.1 visar antalet suicider i Sverige under 
2002. Totalt under året registrerades 1180 fall av självmord. Män stod, år 2002, för 862 av 
1180 självmord, alltså en klar majoritet för män på cirka 73 %. Suicidförsök är däremot 
vanligare bland kvinnor än män i alla åldrar, utom i åldersgruppen över 75 år, vilket inte 
framgår av figur 2.1.42  

                                                
31 Världshälsoorganisationens hemsida (2006-03-10) 
32 Beskow (2000) 
33 Ibid 
34 Melin et al (2005) 
35 Nationellt centrum för suicidpreventions hemsida (2006-03-08) 
36 Världshälsoorganisationens hemsida (2006-03-10) 
37 Beskow (2000) 
38 Hegerl, Althaus, Schmidtke & Niklewski (2006) 
39 Statens folkhälsoinstituts hemsida (2006-04-05) 
40 Rosenberg & Andersson (2004) 
41 Statens folkhälsoinstituts hemsida (2006-02-14) 
42 Beskow (2000) 
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Figur 2.1 Antal döda 2002, självmord, Riket
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    (Källa: DOR, www.sos.se, 2006-01-28)             
 
Även om de absoluta talen är viktiga för att förstå utbredningen av fenomenet, studeras ofta 
även relativa tal. Detta görs för att få en mer detaljerad bild gällande förekomst och frekvens i 
de olika åldersgrupperna. 

Figur 2.2 Antal döda/100 000, 2002, Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord), Riket
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     (Källa: DOR, www.sos.se, 2005-09-12) 
 
Figur 2.2 visar antalet döda per 100 000 till följd av avsiktlig självdestruktiv handling under 
2002. Denna statistik ger en något annorlunda bild av självmorden, den pekar tydligt på att 
självmord bland män per 100 000 innevånare blir vanligare med stigande ålder. Även om det 
alltså i absoluta tal begås fler självmord inom åldersgruppen 50-54 så är det i relativa tal 
vanligare i åldersgrupperna 75 och däröver. Orsakerna till varför det är vanligare med 
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självmord bland de äldre åldersgrupperna kan förklaras av att de kämpar förgäves mot 
ålderdomen. Under åldrandet leder den ena förlusten till den andra som försämrad hälsa, 
minskad aktivitet, minskad förmåga att tjäna pengar, förlust av oberoendet, fysisk och social 
isolering, samt psykiska sjukdomar och depression. Alla dessa beståndsdelar kan leda till en 
självmordskris.43 I samtliga åldersgrupper är män överrepresenterade. Kvinnor uppvisar 
däremot en mer jämn och lägre självmordsfrekvens överlag. 
 
Ungefär hälften av dem som tagit livet av sig har varit i kontakt med den psykiatriska vården 
åren före självmordet.44 Forskning från USA och Canada visar att förutom psykiatrisk vård 
har olika telefonhjälplinjer, kriscenter och stödsidor på Internet bidragit till en stor del av 
suicidpreventionen och hjälp i det akuta skedet. Enligt forskningen står inte alltid ett 
kriscenter för den bästa hjälpen, utan stöd kan såväl ges via telefon- eller Internetkontakt. 
Telefon- och Internetstödet för suicidbenägna behöver dock förbättras och utvecklas.45 
 

2.1.1 Skademekanismer 
Historiskt sett är det män som har hängt sig, skjutit sig eller kastat sig från höga höjder. 
Kvinnor i allmänhet är mer oroliga för vad som ska hända med deras kroppar efter döden och 
väljer ofta mer passiva metoder, som till exempel sömnmedel eller gift, då dessa 
skademekanismer är mindre vanställande än att till exempel skjuta sig i huvudet.46 
 
Figur 2.3 visar de skademekanismer som förekommer vid suicid och de tre vanligaste är 
hängning/kvävning, förgiftning och skjutvapen. I samtliga skademekanismer utgör män en 
majoritet men i den näst vanligaste skademekanismen, nämligen förgiftning är det betydligt 
jämnare mellan könen och även då det gäller suicidmetoden hopp från hög höjd och 
dränkning.47 
 
Figur 2.3 Skademekanismer, antal döda, 2001 

 
  

(Källa: Olyckor i siffror 2004, www.raddningsverket.se, 2006-01-28) 
 

                                                
43 Grollman (2000) 
44 Jacobsson (1998) 
45 International association for suicide preventions faktablad (2006-04-26) 
46 Ibid 
47 Melin et al (2005) 
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Många tror att flertalet dödsfall som registreras som skador med oklar avsikt egentligen är 
suicid. Ofta slår man till och med ihop kategorierna under den gemensamma rubriken suicid. 
Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO) bedömer att cirka 75 % av dödsfallen till 
följd av skador med oklar avsikt kan handla om självmord. Enstaka fall av självmord kan 
även gömma sig i statistiken över t.ex. singelolyckor, drunkning och läkemedelsförgiftning.48  
 
Under 2001 registrerades cirka 350 dödsfall till följd av skada med oklar avsikt. Förgiftning 
var den största posten för båda könen, dock speciellt för männen. Om uppskattningen av 75 % 
skulle stämma innebär det att cirka 260 av dessa dödsfall i själva verket var suicider.49 
 

2.1.2 Den samhällsekonomiska aspekten 
NCO försöker bland annat att beräkna kostnaderna för skador och olyckor i Sverige. De 
beräknar att den totala kostnaden för suicid och självmordsförsök 2001 uppgick till cirka 5,5 
miljarder kronor, vilket motsvarar 0,2 % av landets BNP. Suiciderna står för 39 % av denna 
kostnad och de resterande 61 % står självmordsförsöken för.50 Nedan visas denna kostnad, 
uppdelad i de olika kostnadstyperna som brukar användas, det vill säga direkta och indirekta 
kostnader. Det bör dock tilläggas att den totala kostnaden kan vara både större (alla kostnader 
ingår inte) och mindre (produktionsbortfallet kan vara högt skattat).51 
 
Tabell 2.1  Den samhällsekonomiska kostnaden för suicid och suicidförsök, Riket, 2001 
                   Redovisas i miljoner kronor 

 
 
(Källa: Suicid och samhällsekonomiska kostnader, www.raddningsverket.se, 2006-02-05) 

 
Som synes är de indirekta kostnaderna, det vill säga de konsekvenser som tillkommer till följd 
av skadan, främst produktionsbortfall, den stora posten i denna beräkning. Den posten utgör 
cirka 84 % då det är många personer i yrkesverksam ålder som berörs. Förutom de direkt 
samhällsekonomiska kostnaderna, brukar det även talas om det så kallade humanvärdet. Det 
handlar om att försöka uppskatta graden av mänskligt lidande, sveda och värk och det 
förlorade ”mänskliga kapitalet” som drabbar den utsatte eller de anhöriga. Kostnaden är svår 
att beräkna då det inte handlar om rena finansiella värden utan istället vad samhället är redo 
att betala för att förebygga skador.52 
 

                                                
48 Suicid och samhällsekonomiska kostnader (2004:7) 
49 Olyckor i siffror (2004) 
50 Suicid och samhällsekonomiska kostnader (2004:7)  
51 Ibid 
52 Ibid 
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En riskvärdering brukar användas för att på olika sätt beräkna vad den genomsnittlige 
svensken är beredd att betala för att slippa bli utsatt för ett dödsfall eller en skada. Detta kan 
sedan användas vid analys av preventiva åtgärder för att minska risken för att suicid och 
suicidförsök inträffar.53 
 
Tabell 2.2 Möjlig värdering av suicid och självmordförsök. Prisnivå 2001 

 
                                     (Källa: Suicid och samhällsekonomiska kostnader, www.raddningsverket.se, 2006-02-05) 
 
För att få reda på vad suicidpreventionen får kosta för att den skall vara samhällsekonomiskt 
lönsam måste det utrönas vad ett statistiskt liv och en skada är värda i form av direkta och 
indirekta kostnader, samt genom riskvärdering. Ovanstående tabell visar på att en suicid i 
genomsnitt kostar 1 790 000 kronor och ett suicidförsök kostar 475 000 kronor. Den 
genomsnittlige svensken kan beräknas vara villig att lägga 16 890 000 kronor för att slippa 
undgå risken att dö till följd av självmord, vilket är värdet för ett statistiskt liv.54 Värdet för att 
undgå risken att utföra ett självmordsförsök ligger på 2 600 000 kronor. Grundat på riskvärdet 
och de direkta och indirekta kostnaderna uppgick värderingen för självmorden i Sverige 2001 
till 18 680 000 och för självmordförsök till 3 075 000 kronor. Utifrån det kan det utläsas att 
åtgärderna för att rädda ett statistiskt liv skulle kunna kosta upp till 18,7 miljoner kronor för 
att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra. Om det dessutom leder till att 
antalet självmordsförsök reduceras med sex stycken per räddat statistiskt liv blir åtgärden 
samhällsekonomiskt lönsam om kostnaden för denna är mindre än 37,1 miljoner kronor 
(1*18,68+6*3,075).55 Totalt sett i en medelstor svensk kommun kan de direkta och indirekta 
kostnaderna för suicid och suicidförsök uppgå till 98 miljoner kronor per år.56  
 

2.2 Myter 
Ur ett historiskt perspektiv sågs självmord som en kriminell handling i Sverige. Förr lades 
skulden på den som tagit livet av sig och dess svaghet att ha fallit för djävulens frestelser. 
Självmordsskräcken var kopplad till bristande kunskap och det förtryck som funnits. Genom 
att självmord varit förknippat med ett syndigt handlade och något som borde straffas har 
ämnet blivit tabu- och skambelagt. Att räkna självmord som en kriminell handling lever 
fortfarande kvar i vissa länder och det har visats att de länderna har en låg 
självmordsfrekvens. Sverige vill dock inte återinskaffa förbudet eftersom det skulle komma 
att straffa de redan lidande människorna. Att istället öka förståelsen för självmord genom att 
kommunicera öppet om det bidrar till minskad rädsla inför området och en bättre 
självmordsprevention.57  
 

                                                
53 Suicid och samhällsekonomiska kostnader (2004:7) 
54 Melin et al (2005) 
55 Suicid och samhällsekonomiska kostnader (2004:7) 
56 Melin et al (2005) 
57 Beskow (2000) 
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En viktig del i det preventiva arbetet gällande suicid och suicidförsök är att reducera 
eventuella myter. Till exempel så finns det föreställningar om att det aldrig går att hindra en 
person att begå självmord när denne verkligen bestämt sig. Sanningen är den, vilket tidigare 
nämnts, att 80-90 % av alla de som gjort allvarliga suicidförsök inte tar livet av sig vid ett 
senare tillfälle. Människans livsvilja tenderas här att underskattas. Även allvarliga 
självmordstankar kommer och går, men tankemönstren kan brytas i sista sekund.58  
 
Myten om att undvika att tala om suicid i rädsla för att öka risken att fler skulle begå 
självmord, kan ha motsatt verkan. Genom en öppen kommunikation om självmord kan den 
suicidale bli medveten om sin psykiska ohälsa och bli medveten om att hon/han behöver söka 
hjälp.59 
 
Att självmord ofta begås plötsligt och utan förvarning är också en av de myter som existerar 
gällande suicid. De flesta självmord har en lång förhistoria och processen kan pågå i flera år.  
Den suicidala processen inleds med suicidtankar, vilket övergår i suicidal kommunikation och 
sedan suicidförsök. Ses suicid ur ett processperspektiv (se figur 2.4) visar det på att 
möjligheter finns att förhindra, ingripa, upptäcka och hjälpa den suicidale under processen. 
 
Figur 2.4 

 
(Källa: Melin et al, 2005, sid. 19) 

 

2.3 Etik 
Det etiska dilemmat vid suicid kan härledas till autonomiproblemet. Autonomi avser 
människans rätt att bestämma över sitt eget liv, förutsatt att hon inte skadar andra. Rätten att 
begå självmord har funnits i Sverige sedan 1864. Det är viktigt att låta människan ha rätten att 
                                                
58 Beskow (2000) 
59 Melin et al (2005) 
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ansvara över sig själv, men vid psykisk sjukdom kan hon förlora kontroll och överblick över 
sitt liv och därmed inte handla rationellt. På så sätt kan autonomin motsägas i vissa 
avseenden. I det stora hela är sjukvårdens främsta uppgift att rädda liv och höja livskvaliteten 
och det är viktigt att de etiska aspekterna inte överskuggar denna uppgift.60 

                                                
60 Beskow (2000) 
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Del 2. Larmrutiner och samverkan 

2.4 Larmrutiner 
När ett larm tas emot på SOS Alarm är SOS-operatören skyldig att följa det svenska indexet 
för akutmedicinsk larmmottagning (se bilaga 1). Indexet består av konkreta frågor som ska 
ställas till den larmande för att stödja och göra lägesbedömning. Vid ett samtal om suicidhot 
utgår SOS-operatörerna från nummer 28 i indexet vilket benämns vid ”Suicidmisstanke-
psykiatri”. Indexet innehåller frågor gällande prioritering av ärendet och rådgivning till den 
som SOS-operatören pratar med. Utifrån svaren SOS-operatörerna får från den som larmar 
följer de koder som skickas till berörda insatsstyrkor. Samtalen brukar delas in i fyra grupper:  

• Genomförd suicid – i den situationen ligger fokus på att ge livräddande råd till den 
som ringer, samt att försöka ta hand om personen som ringer på ett medmänskligt sätt. 
Operatören behåller ofta kontakten med den uppringande tills hjälp är på plats. 

• Pågående akut suicidsamtal – operatören måste ibland hantera samtalet från början 
till slut. Det kan vara antingen positivt eller negativ. Samtalet kan ofta bli långvarigt, 
det vill säga 30 min – 1 timme. Dessa samtal kan ses som de svåraste en operatör kan 
råka ut för då det kan skapas en personlig närhet. Polis, räddningstjänst, ambulans, 
psykiatriska akutmottagningen med flera blir ofta larmade och det är polisen som har 
lagligt stöd att göra omedelbart ingripande enligt Polislagen.  

• Anhörig/vän ringer och är orolig – kan ibland vara komplicerat och svårt men får 
operatören tala med den hjälpbehövande går det relativt ofta att övertyga personen om 
att söka hjälp. I vissa fall bedöms hotet så akut att polis, räddningstjänst, ambulans, 
psykiatriska akutmottagningen med flera blir larmade. 

• Personen själv eller anhöriga ringer och vill prata med någon – här blir det ofta 
frågan om ett ”enkelt” samtal där personen hänvisas ringa en annan instans 
exempelvis jourhavande präst, psykiatrin med flera.61  

 
Systemet är uppbyggt på så sätt att det är en SOS-operatör som samtalar med personen som 
larmar och ytterligare en som ansvarar över dokumentation och alarmering till berörda 
instanser.62 Operatörerna är skyldiga att dokumentera sina beslut och de råd som ges.63 

2.4.1 Utbildning i suicidsamtal 
För att få arbeta i SOS-central krävs godkända tester och årlig certifiering. Den breda interna 
grundutbildningen utvecklas ständigt i interaktiv form.64 I operatörernas grundutbildning 
ingår ett avsnitt gällande suicidsamtal. Utbildningen har utformats i samverkan med 
psykiatrin på Karolinska sjukhuset och polisens förhandlingsorganisation och i den ingår det 
att operatören ska kunna hantera hela samtalet, då ofta ingen kan ta över. Den berör även 
aktivt lyssnande, vikten av personlig kontakt, att tålamod ges under samtalet och arbetet 
utifrån indexet. De tidigare anställda genomgår en riktad utbildning på 4 timmar, vilken 
innebär teoretisk genomgång av företagets policy, samhällets resurser, aktivt lyssnande och 
arbete med autentiska samtal. Denna utbildning genomförs av instruktör från Kompetens 
Center och polisens förhandlingsorganisation.65 
 

                                                
61 Mickelsson (2006-02-02) 
62 Andersson (2006-03-21) 
63 Mickelsson (2006-02-02) 
64 SOS Alarms hemsida (2006-02-21) 
65 Mickelsson (2006-02-02) 
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2.5 Aktörernas/Instansernas ansvarsområden 
Vid ett suicidhot kan flera aktörer bli larmade, men det är ingen som ”äger” händelsen. 
Normalt sett är det en av aktörerna som har störst juridisk möjlighet att påverka eller besitter 
den kompetens som krävs för bedömning. Ansvarsfördelningen skiftar beroende på hur 
situationen ser ut, men ofta är det polisen som har de bästa förutsättningarna vid hot om 
suicid, som är huvudansvarig.66  
 

2.5.1 Polisen 
Polisens arbete stödjer sig på ett flertal lagar. Vid en situation där en person lider av psykisk 
störning och utgör fara för sitt eget liv, någon annans säkerhet eller behöver omedelbar hjälp 
kan polisen enligt, 47 § LPT; Lagen om psykiatrisk tvångsvård, tillfälligt omhänderta 
personen. Det sker i väntan på hälso- och sjukvårdspersonal.67 Det är den här paragrafen som 
ger polisen den största juridiska möjligheten att hantera en sådan situation och det förklarar 
varför polisen många gånger har huvudansvaret. Polisens ansvar att skapa ordning och 
säkerhet för allmänheten stödjer sig på Polislagen 2 §.68 Om suicidsituationen skulle kräva 
fysiskt våld får polis åberopa Polislagen 10 § P3, det vill säga att avvärja en straffbelagd 
handling, fara för liv, hälsa eller värdefull egendom samt en risk för en omfattande skada på 
miljö. Den enskilde polismannen behöver inte i dessa situationer invänta polismyndighetens 
beslut, utan kan agera självständigt och mot den suicidales vilja. Efter det polisiära 
omhändertagandet övertar sjukvården ansvaret då läkare gör en prövning om vårdintyg, det 
vill säga ett tvångsomhändertagande, men polisen ansvarar för bevakningen tills detta blivit 
utfärdat. 69   
 

2.5.2 Ambulansen 
Vid ett larm om suicidhot bedöms läget som prio 1, mycket brådskande ambulansuppdrag och 
närmast tillgänglig ambulans larmas.70 Ambulanspersonalen ansvarar sedan för att 
transportera en eventuellt fysiskt skadad person till vårdinrättning, såvida denne inte 
protesterar mot detta. Om personen skulle vilja avbryta transporten är det 
ambulanspersonalens skyldighet att göra detta, om inte misstanke om fortsatt suicidavsikt 
finns. Om så är fallet kan ambulanspersonal enligt nödvärnslagen hindra personen tills polis 
anländer.71 Ambulans tillkallas således då suicidförsöket lett till fysisk skada hos personen i 
fråga, vid förgiftning och vid en fullbordad suicid. I en riskfylld situation då till exempel 
vapen finns med i bilden, måste polisen säkra platsen innan ambulanspersonal får ingripa.72  
 

2.5.3 Läkare och psykiatrin 
Distriktsläkare kan kallas ut till platsen för att göra en bedömning gällande den suicidales 
behov av intagning för läkarundersökning. Om personen inte frivilligt går med på en 
intagning kan sjukvården begära assistans från polisen.73 
 
                                                
66 Melin et al (2005) 
67 Ibid 
68 Rättsnätets hemsida (2006-01-23) 
69 Melin et al (2005) 
70 SOS Alarms hemsida (2006-04-05) 
71 Landstinget i Jönköpings läns hemsida (2006-04-07) 
72 Andersson (2006-03-21) 
73 Melin et al (2005) 



Kapitel 2, Del 2. Larmrutiner och samverkan   

 21

Polisen kan begära assistans från distriktsläkare, om fallet så kräver. Psykiatrin förbereder 
vårdintygsbedömning och kan baserat på Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) begära 
polishandräckning om situationen kräver det.  

3 § Tvångsvård får ges endast om 
1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning, 
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt 
behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en 
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, och 
3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad 
anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke. 

4 § Ett beslut om intagning på en sjukvårdsrättning för tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg 
(vårdintyg) har utfärdats, av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård 
av patienten är uppfyllda. Vårdintyget skall grundas på en särskild läkarundersökning. 
En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig anledning till det. Undersökningen utförs av 
en legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand 
för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av läkare i allmän tjänst eller av läkare 
som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg. Lag (2005:373). 
6 b § Frågan om intagning för tvångsvård skall avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 
timmar efter patientens ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg 
som är äldre än fyra dagar. 
Beslut i fråga om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas 
av den läkare som har utfärdat vårdintyget. Lag (2000:353). 74 
 
Om den suicidbenägne är under 18 år ska socialtjänsten underrättas om de behöver ingripa till 
den minderåriges skydd, enligt Socialtjänstlagen.75  
 

2.5.4 Räddningstjänst 
Räddningstjänstens arbete utgår ifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO), vilken inte 
involverar hälso- och sjukvård, enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det kan därmed aldrig bli 
fråga om utryckning av räddningstjänst vid suicid och suicidförsök som avser sjukvård. 
Räddningstjänsten kallas ut då olycksbegreppet uppfylls, vilket betyder att det finns en 
överhängande fara för olycka. De vanligaste insatserna sker vid trafikolyckor och 
suicidmetoden hopp från hög höjd då räddningstjänstens utrustning måste nyttjas. 76 Vid 
insatser då räddningstjänsten måste utföra hindrandet av suicidförsöket med hjälp av våld 
eller tvång, exempelvis att hålla fast, kan de åberopa nödrätten i Brottsbalken 24 kap 4 § för 
att undgå straff. Detta om inte polisen har möjlighet att vidta dessa åtgärder. Nöd förekommer 
när det finns en fara som hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 
skyddat intresse. Det kan även handla om en situation då polisen begär hjälp av 
räddningstjänsten och överlåter därmed sina befogenheter. En brandman har då rätt att begå 
en handling som i vanliga fall skulle vara straffbelagd, enligt Brottsbalken 24 kap 5 §.77 
 

                                                
74 Rättsnätets hemsida (2006-06-09) 10:08 
75 Melin et al (2005) 
76 Ibid 
77 Rättsnätets hemsida (2006-03-25) 
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2.6 Samverkan 
Suicid är inte endast en aktörs område utan berör flera områden, vilket kräver ett samarbete 
mellan många samhällssektorer. Samarbetet mellan aktörerna måste fungera på lokal, regional 
och nationell nivå för att utveckla det preventiva arbetet vid suicid.78 Även i den akuta fasen 
behövs samordnande insatser med klara ansvarsregler.79 För att skapa delaktighet och 
engagemang är det viktigt att alla aktörer är på det klara med vad ett säkerhetsarbete och 
förändringsarbete innebär. Innehållet i definitionerna kan uppfattas olika och det är därför 
viktigt att deltagarna tillsammans skapar mål som är tydliga och delas av alla. Samverkan bör 
ses som ett system, vilket med andra ord kan förklaras som en organisation. Det bör 
eftersträvas att systemet har helhetsegenskaper vilka de enskilda delarna inte skulle kunna 
skapa på egen hand.80 Samverkan innebär att alla involverade får nytta av de slutliga 
effekterna och resultatet. En god samverkan kännetecknas av att se den egna delen i ett större 
sammanhang och inte endast utgå från den egna organisationens behov och kompetens. Syftet 
med samverkan har sin utgångspunkt i att den enskilda aktören inte kan minska sårbarheten 
själv utan är beroende av andra aktörers resurser för att minska sårbarheten. Det kan på så vis 
reducera problemen på ett mer kostnadseffektivt sätt.81 Helheten kan därmed ses som större 
än summan av delarna. För att skapa en väl fungerande helhet krävs ett ledarskap som kan 
skapa och leda integrerande processer. Att koordinera medarbetarnas arbete i riktning mot 
uppsatta mål, hålla den inre strukturen intakt samt anpassa organisationen till den ständigt 
föränderliga yttre miljön är viktiga delar i ledarskapet.82  
 
Utifrån en studie från Tyskland har ett samverkansprojekt i suicidpreventivt arbete gett goda 
resultat. I staden Nürnberg skapades Nuremberg Alliance against Depression (NAD) vilket 
hade ett fyrastegs interventionsprogram inriktat mot patienter med depression under två år. De 
fyra stegen var: utbildning bland familjeläkare och stöd genom olika metoder, 
informationskampanj om depression riktad mot allmänheten, samverkan mellan bland annat 
lärare, präster och lokalpress samt stöd för hjälpverksamheter och för hög-riskgrupper. 
Samverkansprojektet visade på en minskning av självmord och självmordsförsök på cirka  
24 % under de två åren. Metoderna har implementerats i flera regioner i Tyskland och även i 
andra länder, eftersom insatserna och samverkan producerade goda resultat.83 
 

2.6.1 Förändringsmotstånd 
Vid förändringar inom och utom organisationen kan det uppstå ett förändringsmotstånd hos 
medarbetarna. Motstånd mot förändring bland medarbetarna uppkommer oftast på grund av 
rädsla för det som är nytt och främmande. Kritiken som kan uppstå mot förändringar skapar 
ett nödvändigt engagemang bland medarbetarna och är ett tillfälle för ledare att se svagheter 
som kan leda till nya lösningar i förändringsprocessen. Man kan uttyda tre olika former och 
tillstånd av motstånd, vilket delas in i tre olika motståndsfaser. Den första fasen innebär 
skepticism och är lågkreativ och verbal. Den andra fasen är högkreativ och medarbetarna har 
faktisk kunskap om såväl problem som möjligheter, vilket kan leda till personliga angrepp. 
Den tredje motståndsfasen karakteriseras av ”sabotage” och medarbetarna går från ord till 

                                                
78 Beskow (2000) 
79 Melin et al (2005) 
80 Ahrenfelt (2001) 
81 Krisberedskapsmyndigheten (2006) 
82 Ahrenfelt (2001) 
83 Hegerl et al (2006)  
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handling, vilket i sig kan vara positivt även om agerandet kan ta mindre trevliga uttryck.84 För 
att införa nya tankar och idéer krävs stark motivation och tålamod hos både ledare och 
medarbetare för att på så vis nå en hållbar och långsiktig förändring.85 Det är viktigt att låta 
förändringen ta tid och att inte sätta upp mål över när förändringsprocessen ska vara klar. Ett 
relativt stort förändringsarbete tar mellan två till fem år att implementera och genomföra.86 
 

2.7 Alternativ arbetsmodell i Jönköpings län87 
I Jönköpings län har en ny arbetsmodell för samverkan vid suicidhot implementerats. 
Samverkan sker mellan polismyndigheten, räddningstjänsten, länssjukhuset, socialtjänsten 
samt SOS Alarm. Samarbetet berör suicidförsök vid höga höjder och farliga miljöer. Vid 
inkommande samtal till SOS Alarm gällande suicidhot (då olycksbegreppet uppfylls) larmas 
polis, räddningstjänst, ambulans och psykiatrisk akutsjukvård samtidigt.  
 
Räddningstjänsten kan antas vara först på plats i fem av tio fall eftersom de finns på fler 
ställen i kommunen. Fördelarna med detta arbetssätt är att det skapar goda förutsättningar för 
ett snabbare agerande. Vid ett snabbare agerande vid misstanke om suicid bidrar detta till 
minskade personskador (antal räddade liv) och därmed reducerade samhällsekonomiska 
kostnader. Räddningsverket har gjort en analys gällande samhällsnyttan av att 
räddningstjänsten agerar vid hot om suicid och resultatet visade på att för varje ytterligare 
satsad krona får samhället tillbaka 6-27 kronor. 
  
Den nya ”organisationen” leder till att samarbetet mellan SOS Alarm, polis, sjukvård, 
räddningstjänst och socialtjänst förväntas fungera bättre då ansvarsfrågor och 
samverkansrutiner är utredda. Detta kommer även att underlätta insatsarbetet för personalen. 
Jönköpings län har även utarbetat en ny larmplan vid misstanke om självmord, vilket torde 
underlätta för operatören då det finns en gemensam rutin och plan. Larm om suicid till polis 
tros öka då SOS Alarm blir mer uppmärksamma på tecken som kan tyda på en risk för att 
personen planerar att begå självmord.  

2.7.1 Problem med samverkan88 
Möjliga problem med samverkan vid hot om suicid då räddningstjänst larmas samtidigt som 
polis och sjukvård, kan vara att framtida medverkande myndigheter har olika organisations- 
och ledningsstrukturer. Det kan försvåra samverkan, informationsspridning samt vilken 
lagstiftning som gäller i en specifik situation. På grund av att många aktörer är inblandade kan 
det komma att försvåra för den enskilde att avgöra var de geografiska gränserna går. Dessa 
gränser är avgörande för vilka som skall kontaktas.  

                                                
84 Ahrenfelt (2001) 
85 Rosenberg & Andersson (2004) 
86 Ahrenfelt (2001) 
87 Melin et al (2005) 
88 Ibid 
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Kapitel 3 
I det här kapitlet kommer författarnas tillvägagångssätt att beskrivas. Först kommer design 
och upplägg av studien redovisas, för att därefter visa på vad som gjorts och de 
bakomliggande syftena med valen. Sist i kapitlet kommer metodkritik att behandlas. 

3. Metod 

3.1 Design och upplägg 
Författarnas forskningsinriktning har varit både teoretisk och empirisk. Teorier har insamlats 
från relevant litteratur och andra källor inom ämnet samtidigt som en parallell 
intervjuundersökning genomförts. Den empiriska forskningen har haft fokus på att inskaffa 
fakta och kunskap samtidigt som författarna haft viljan att ge förbättringsförslag vid 
eventuellt otillfredsställt behov. Genom att ha en öppenhet gällande åtgärdsförslag kan 
forskningen ses som en pågående förändringsprocess. Med hjälp av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt har författarna låtit arbetets utveckling styra vart insamlingen av fakta kom 
att ske. Det valet gjordes på grund av att ha möjligheten att ändra riktning för att få bästa 
möjliga förståelse för vad som undersöks.  
 
Den kvalitativa forskningsprocessen utgår från att ha en förförståelse och fördomar som 
ifrågasätts under forskningens gång och processen kan således ändra riktning på 
forskningen.89  
 
Den kvalitativa metoden förutsätter att forskaren sätter sig in i den undersökta enhetens roll, 
detta för att skapa en djupare förståelse och en mer fullständig uppfattning av den företeelse 
som studeras, samt för att skapa närhet till forskningsobjektet.90 Baserat på ovanstående 
kriterier valdes en kvalitativ design för intervjuerna. Samtliga intervjuer har genomförts med 
halvstrukturerade intervjuguider, vilket innebär att författarna använt sig av minsta möjliga 
styrning vad gäller respondenterna.91 Detta har under samtalets gång gett möjlighet till 
ändring och utveckling i de tematiska ramarna. Intervjuerna har på så vis liknat ett vanligt 
samtal i många avseenden. För respondenten kan en sådan atmosfär skapa tillit och trygghet 
inför forskarna och intervjusituationen.92 Intervjuerna har transkriberats ordagrant, vilket är 
huvudregeln vid utskrift av intervjuer.93 Inspelningsinstrument har använts vid samtliga 
intervjuer (förutom den första intervjun med länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten i 
Karlstad) för att författarnas fokus ska kunna ligga på samtalet och inte på att anteckna.94 Vid 
samtliga intervjutillfällen har båda författarna varit närvarande, då den ena varit ansvarig för 
att intervjuguiden följts och den andra har haft möjlighet att ställa improviserade följdfrågor. 
Det är en fördel att vara två intervjuare dels under intervjun och dels i diskussionen och 
tolkningen i efterarbetet.95  
 

                                                
89 Holme & Solvang (1996) 
90 Coghlan & Brannick (2002) 
91 Holme & Solvang (1996) 
92Ibid 
93 Repstad (1999) 
94 Ibid 
95 Ibid 
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3.1.1 Analys 
Frågorna i intervjuguiden har i stor utsträckning baserats på relevanta och likartade teman, för 
att kunna särskilja teman och mönster i resultatet och analysen.96  Det har gjorts dels för att 
intervjusvaren ska kunna jämföras med varandra och dels för att författarna använder sig av 
en helhetsanalys. Först har problemområden och teman valts och utifrån dessa har 
frågeställningar formulerats. Efter intervjuerna övergår analysarbetet till en systematisk 
utvärdering av de insamlade data.97 Resultatet och de teman/mönster som kunnat urskiljas (de 
relevanta delarna för problemområdet)98 återfinns i kapitel 4.  
 

3.1.2 Etiska aspekter 
Samtliga respondenter har blivit informerade om undersökningens syfte, moment och 
författarnas ändamål. Respondenterna har blivit tillfrågade om de vill vara anonyma i arbetet 
för att de ska bli medvetna om att uppgifterna om personen ifråga behandlas med största 
möjliga konfidentialitet, om så önskas. Trots respondenternas samtycke gällande figurering av 
deras namn har författarna valt att endast använda yrkesbefattningen i arbetet. Författarna har 
även informerat om att inspelningarna kommer att raderas efter transkription och att 
uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte. Detta enligt de svenska 
etikreglerna för forskning.99 
 

3.1.3 Författarnas närhet till uppsatsämnet 
Författarnas utbildning inom det beteendevetenskapliga området präglar synen och 
angreppssättet av arbetet. Val av uppsatsämnet har skett utifrån författarnas egenintresse 
eftersom det finns en stor inlevelse i frågan. Författarna har även en personlig koppling då 
närstående omkommit till följd av självmordshandling. Det kan ha påverkat arbetet både 
positivt och negativt. En risk är att tidigare erfarenheter kommer att prägla resultatet, och att 
ett objektivt synsätt kommer att vara svårt att nå. Å andra sidan finns det aldrig en ren 
objektivitet i forskning eftersom sanningen aldrig är sann utan tolkas utifrån betraktarens 
verklighet.100 
 

3.1.4 Den empiriska forskningen, urval och syfte 
Till en början fanns fem aktuella respondenter men under arbetets gång och utveckling har 
antalet respondenter ökat i takt med behovet. Den empiriska datainsamlingen omfattar sju 
kvalitativa intervjuer. Urvalet av respondenter har skett genom ett tillfällighetsurval, vilket 
innebär att de personer inom området som haft möjlighet att delta tillfrågats101. Urvalet 
baserades även på de teoretiska kunskaperna författarna införlivat, speciellt gällande vilka 
aktörer som berörs vid suicidhot. Så långt som möjligt har författarna försökt få intervjuer 
med personer som har personal- och organisationsansvar eller ansvar för den operativa 
verksamheten hos de olika instanserna. De första tilltänkta respondenterna valdes utifrån den 
nuvarande organisationen av aktörer som involveras vid ett larm och insats vid hot om suicid.  
 

                                                
96 Patel & Davidson (1994) 
97 Holme & Solvang (1996) 
98 Ibid 
99 Holme & Solvang (1996) 
100 Ibid 
101 Hayes (2000) 
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Datainsamlingen kommer att presenteras i kronologisk ordning. Till en början försökte 
författarna få en uppdragsgivare och kontaktade länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten 
i Karlstad. Han vidarebefordrade ärendet och författarna fick en övergripande 
organisationspresentation om polisens arbete med suicidhot. Polisen som uppdragsgivare blev 
aldrig aktuellt. Redan första veckan kontaktades ställföreträdande räddningschef i Jönköpings 
län, vilket egentligen inte var planerat. Författarna behövde få svar på en del oklarheter i 
Melins (et al) rapport102 samt fråga om fördelar och nackdelar med den nya arbetsmodellen. 
Parallellt med de första intervjuerna läste författarna in sig på olika former av samverkan 
mellan olika instanser vid suicidhot. Eftersom Jönköping läns arbetsmodell är det enda 
alternativa arbetssättet vid hot om suicid i Sverige lades fokus på denna. Genom en studie av 
Melins (et al) rapport insåg författarna att räddningstjänsten skulle kunna ta större del av 
insatsarbetet. Därmed intervjuades ställföreträdande räddningschef vid Räddningstjänsten i 
Karlstadregionen, som gav en bild av räddningstjänstens insatsarbete vid suicidhot men även 
arbetet utifrån den nya Lagen om skydd mot olyckor. 
 
Efter mötet med länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten i Karlstad kände författarna ett 
behov av att få ta del av en polisinspektörs upplevelser, alltså någon som arbetar ute på fältet. 
Syftet med intervjun med en polisinspektör var att få en detaljerad bild av hur polisen arbetar 
vid suicidmisstanke. Sedan kontaktades en ambulanssjukvårdare/akutsjuksköterska som varit 
verksam både inom ambulansverksamheten och på akutmottagningen i Karlstad. 
Utgångspunkten i intervjun var att få reda på ambulansens arbetsrutiner vid misstänkt 
suicidhot, deras befogenheter, samverkan med andra instanser och var den suicidbenägne får 
vård.  
 
Under arbetets gång insåg författarna att de behövde en kompletterande intervju med 
länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten. Intervjuguiden hade utvecklats och den första 
intervjun var övergripande. Den andra intervjun var mer uttömmande och spelades även in på 
band. Ytterligare en instans som berörs vid suicidhot är SOS Alarm som i många fall är den 
första länken i insatskedjan. Intervjun med en administratör och före detta telefonoperatör på 
SOS Alarm Karlstad, hade sin fokus kring larmrutiner vid inkommande samtal om suicidhot. 
Vid flertalet av intervjuerna uppmärksammades psykiatrins roll gällande suicidhot och det 
kändes relevant att även behandla deras arbete. En överläkare vid länsverksamheten psykiatri 
kontaktades för en intervju. Syftet med intervjun var att undersöka hur arbetsrutinerna ser ut 
vid omhändertagande av en suicidbenägen patient, men även hur samverkan ser ut vid 
insatsarbete. 
 

3.1.5 Den teoretiska/litterära forskningsanknytningen, urval och syften 
Redan i början av uppsatsarbetet har författarna sökt teorier som anknyter till arbetet, 
eftersom vissa grundteorier är nödvändiga oavsett hur arbetet kom att förändras under 
forskningens gång. Dessa grundteorier innehåller statistik över självmord och 
självmordsförsök, suicidmetoder, samhällsekonomiska aspekter, myter, etik och aktörernas 
organisationsuppbyggnad. Författarna har läst litteratur från magisterprogrammet 
Riskhantering/Samhällssäkerhet. Övrig litteratur har använts från författarnas tidigare 
utbildningar inom ämnena ”förändringsledning”, ”forskningsmetodik” och 
”innovationsteknik”.  

                                                
102 Rapportens titel: Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid 
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Teman som författarna utgått ifrån i val av litteratur är: ”samverkan”, ”suicidhot”, 
”självmord”, ”suicidprevention”, ”förändringsledning”, ”förändringsmotstånd” och 
”kvalitativ forskningsmetodik”.  
Författarna har använt sig av artikelsökningar via Internet. De databaser som nyttjats är: 
”google”, ”altavista”, ”notisum”, ”SCB” och ”Socialstyrelsens sökmotor”. Sökord som 
“samverkan vid suicidhot”, ”räddningstjänst”, ”polisen”, ”SOS Alarm”, ”Ambulans”, 
”Landstinget i Värmland”, ” NASP” och ”psykiatrin” har använts. Vetenskapliga artiklar har 
även sökts på databaser som ”Medline”, ”Psychlit” och ISI Web of science. Sökord som 
använts är: ”suicide”, ”suicide AND cooperation” och ”suicide acts”.  
Material har även erhållits via mail från Göran Melin från räddningstjänst i Jönköpings län, 
SOS Alarms kompetenscenter i Stockholm och SOS Alarm i Örebro.    
 

3.1.6 Intervjuguider 
Intervjuguiderna (se bilaga 4) var uppbyggda utifrån ett kvalitativt angreppssätt och hade 
halvstrukturerade upplägg. Det halvstrukturerade upplägget gav möjlighet att lägga till 
ytterligare frågor då intervjuarna kände att samtalet krävde det. Ursprungsfrågorna var öppna 
med många var-när-hur-frågor för att hålla samtalen flytande och är en bra intervjumetod för 
otränade intervjuare.103 Öppna frågor av dessa slag ger respondenten möjlighet till större 
utrymme och det blir enklare för intervjuaren att i svaren hitta något att gå vidare med.104 I 
slutet av varje intervju tillfrågades respondenten om denne ville tillägga något. Detta minskar 
risken att något blivit osagt eller missuppfattat.105 
 
De teman som intervjuguiderna var uppbyggda utifrån är: Larmrutiner, Arbetsrutiner och 
samverkan, Statistik och fakta, Utbildning, Fördelar med nuvarande arbetssätt, Nackdelar 
med nuvarande arbetssätt samt Förbättringsförslag. Kopplat till temat förbättringsförslag 
presenterade författarna arbetsmodellen från Jönköpings län för respondenterna i syfte att 
undersöka respondenternas vetskap och inställning kring detta.  

3.2 Metodkritik 

3.2.1 Författarnas perspektiv 
Den inriktning som författarna haft i uppsatsarbetet kan ha präglats av tidigare kunskaper, 
bland annat utifrån den beteendevetenskapliga bakgrund som båda författarna har. Det kan ha 
skapat ett synsätt som främjar de ”mjuka värdena”, mer än de rent praktiska och 
organisatoriska. Dock har en medvetenhet om förändringsmotstånd i samband med 
organisationsförändringar legat till grund för ett kritiskt förhållningssätt. Även författarnas så 
väl verbala som mentala öppenhet gentemot ämnet kan stå i konflikt med den generella synen 
på självmord. Därmed kan tankar och förslag från författarnas sida uppfattas enklare och mer 
självklara än vad de i verkligheten kan vara.  
 
Författarnas förförståelse gällande vikten av samverkan utifrån teoretiskt kunnande, kan leda 
till en ”glorifiering” av samverkan, vilket i själva verket kanske inte är realistiskt och 
praktiskt genomförbart. Författarnas praktiska kunnande är begränsat och risken för att 
verkligheten inte speglas till fullo kan påverka resultatet. Den praktiska förståelsen har 
författarna försökt fånga genom intervjuerna. 

                                                
103 Krag Jacobsen (1993) 
104 Ibid 
105 Repstad (1999) 
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Det bör föras en forskningsdagbok parallellt med uppsatsarbetet. Forskningsdagboken kan 
fungera som en egenterapi.106 Efter varje intervju har en dialog förts mellan författarna där 
resultatet diskuterats och översiktligt analyserats. Inga anteckningar har gjorts vid dessa 
diskussioner. Dialogen mellan författarna kan ha fungerat som en typ av egenterapi där de fått 
utlopp för sina funderingar och reaktioner. Risken finns dessvärre att tankeprocesser och 
reflektioner gått förlorade för både läsare och författare, vilket kan leda till att den ”röda 
tråden” och utvecklingsprocessen inte är sammanhängande.  
 
Den kvalitativa forskningsprocessen, med en analytisk åtskillnad mellan värderingsmässiga 
och rent faktamässiga uppfattningar, gör att författarnas egna tolkningar av verkligheten 
påverkar resultatet.107 Det är praktiskt omöjligt att veta om den insamlade informationen är 
pålitlig eftersom den statistiska representativiteten inte är i fokus.108 För att öka reliabiliteten 
har författarna valt ett urval som är relevant för arbetets syfte och forskningsfråga. Vid ett 
kvalitativt tillvägagångssätt skapas en större närhet till det som studeras jämfört med 
kvantitativa metoder, men det finns en risk för forskareffekten. Respondenterna kan då ge de 
svar som de tror forskarna förväntar sig, vilket leder till att validiteten i informationen kan 
minska.109 
 

3.2.2 Inspelningsinstrument 
Bandspelare kan påverka atmosfären och respondenternas svar, men det bör ändå alltid 
användas vid intervjuer.110 Respondenterna har blivit tillfrågade innan intervjun om 
inspelningsinstrument kunde användas och informerade om att banden raderas efter 
transkriptionen. Det har gjorts med tanke på att en del respondenter kan bli hämmade och 
återhållsamma i sina svar i närheten av en bandspelare.111 Samtliga respondenter har godkänt 
att bli inspelade, men om och hur det påverkat deras svar kan det bara spekuleras kring. 
Författarnas uppfattning är att respondenterna verkat trygga, men det är en subjektiv 
bedömning. Inspelningsinstrumentet, som användes var en liten diktafon med inbyggd 
mikrofon utan biljud, vilket minskade risken för att störa intervjusituationen.112 
 

3.2.3 Urvalskritik 
Flertalet respondenter hade en hög position inom sitt yrke, vilket kan ha lett till att ett visst 
perspektiv speglats. Personalen ute på ”fältet” kunde möjligtvis ha bidragit med en annan syn. 
Många av de respondenter, som hade en hög position, hade arbetat sig upp och har 
förhoppningsvis en helhetsbild av organisationens arbete. Risken med att intervjua ledare kan 
vara att de ger ett inlärt och förberett föredrag om organisationens officiella uppfattningar.113 
För att få en så stor informationsmängd som möjligt krävs en variationsbredd i urvalet.114 
Författarna har genom att intervjua personer från olika instanser ökat variationen, men genom 
att det i flertal fall var ledare och enbart en från varje organisation som intervjuades 
minskades variationsbredden. Det var ett medvetet val eftersom olikheter, i detta fall lägre 

                                                
106 Repstad (1999) 
107 Holme & Solvang (1996)  
108 Ibid 
109 Holme & Solvang (1996) 
110 Ibid 
111 Repstad (1999) 
112 Ibid 
113 Ibid 
114 Holme & Solvang (1996) 
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eller högre befattningar, kan vara svårare att dra paralleller mellan och försvåra analysarbetet, 
samt ge ett skevt resultat. 

3.2.4 Kritik mot använda teorier/litteratur 
Relevanta teorier om självmord och självmordsförsök finns det relativt mycket skrivet om, 
men vissa författarnamn återkommer inom ämnet. Författarna har sökt efter nationella och 
internationella vetenskapliga artiklar utan att finna något större resultat. Författarna har inte 
kunnat få fram aktuellare statistik än från 2002, förutom det som framkommit under 
intervjuerna. Författarna har inte siffror på alla fall av självmordsförsök eftersom statistik bara 
omfattar de som har varit inlagda på sjukhus. Sjukvårdens uppgifter innehåller information 
om personer som varit inlagda för självmordsförsök flera gånger under samma år och kan 
även inkludera personer som senare avled till följd av självmord, vilket gör statistiken 
otillförlitlig.115 Studier angående samverkan vid hot om suicid är näst intill obefintliga. Det 
finns endast en svensk rapport inom ämnet, vilket innefattar de aktörer som denna studie 
berör. Teorier om samverkan, generellt sett, finns det däremot gott om. 
 

3.2.5 Kritik mot intervjuguiden 
Problemet med att ha öppna frågor är att svaren kan bli oändligt långa, men ändå inte ge svar 
på den ställda frågan. Författarna upplevde att i en intervju blev svaren för långa. Risken att 
använda en halvstrukturerad intervjuguide och därmed ställa frågor som inte finns med i 
guiden, är att de spontana frågorna lätt blir slutna eller ledande. Flera av de spontana frågorna 
var dock författarnas sammanfattningar av respondenternas svar, vilket i sig är viktigt då de 
ger uttryck för tolkning, acceptans och gör samtalet levande.116 

                                                
115 Nationellt centrum för suicidpreventions hemsida (2006-06-09) 10:50 
116 Krag Jacobsen (1993) 
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Kapitel 4 
I följande kapitel kommer resultatet av intervjuerna att presenteras utifrån de teman och 
mönster som arbetet utgått ifrån. Dessa teman/mönster är: Larmrutiner, arbetsrutiner, 
samverkan, statistik och fakta, för- och nackdelar med det nuvarande arbetssättet, utbildning 
och förbättringsförslag. 

4. Aktörernas arbete vid suicidhot- det empiriska resultatet 

4.1 Larmrutiner 
SOS Alarm är den instans som har larmrutiner som primär arbetsuppgift. De övriga aktörerna 
har mer eller mindre enskilda larmrutiner som inte är utpräglade i samma utsträckning som 
hos SOS Alarm. Polisen har en egen larmcentral, men alla 112 samtal hamnar hos SOS 
Alarm. På så sätt kan SOS Alarm ses som ”spindeln i nätet” gällande larmrutiner vid hot om 
suicid och deras larmrutiner utförs på följande sätt, enligt en administratör/f.d. telefonoperatör 
på SOS Alarm: 
 

Vi har ju någonting som kallas för medicinskt index, som då är ett stöd som vi har 
som operatör där vi då har ett frågeschema som vi kan följa för att se 
sjukdomsgraden. Det här indexet är utarbetat av läkare och godkänt av svenska 
läkarsällskapet och det är vårat ryggstöd, våran stöttepelare. Har vi följt det här 
frågeschemat så vet vi att vi gjort det som står i vår makt och vi har ställt de 
frågor som vi ska och kan. Det dokumenteras även i datan.  
Är det inte akut så hänvisar vi till sjukvårdsupplysningen eller att ta kontakt med 
psykiatriavdelningen imorgon då de öppnar. Det är det vi kan göra… Så krasst 
sett måste de försöka ta livet av sig innan vi kan skicka en ambulans… Sen beror 
det ju på, ibland skickas ambulans till en suicidplats också för att undersöka.  

 
Det som krävs för att ambulans och polis ska kontaktas av SOS Alarm, menar 
administratören/f.d. telefonoperatören är att dödsfallet är bekräftat och säger: 
 

För att larma ambulans måste vi veta att någonting har hänt, vi kan ju inte skicka 
iväg ambulansen för att undersöka om någon person mår dåligt eller inte. 
 
Egentligen har polisen ingenting med det här att göra förrän det är ett bekräftat 
dödsfall, de har ingenting med psykiatrin att göra överhuvudtaget. Polisen larmas 
till oväntade dödsfall i hemmet eller om det är utomhus. 

 
Polisens larmrutiner vid inkommet samtal om suicidhot förklaras på följande sätt av 
länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten: 
 

Samtalen kommer in i de allra flesta fall per telefon, många gånger genom SOS 
och sen kopplar de vidare till polisens ledningscentral. Där är det operatörer och 
poliser som arbetar och de är utbildade i intervjuteknik och sådana saker för att 
få fram bra uppgifter som vi kan använda och jobba vidare med. Det viktiga är att 
behålla kontakten, att inte ringen bryts, att vi har den så mycket så möjligt.  
Om det är väldigt akut då finns det alltid någon som sitter bredvid här på 
ledningscentralen som kan göras medveten om att operatören bredvid har ett 
viktigt samtal och att den kan hjälpa till samtidigt eventuellt skicka patrull åt det 
hållet om det är väldigt, väldigt akut. Men det är ju inte alltid det är så utan man 
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kanske kan i lugnare takt ta ner uppgifterna och sen så går den som tagit emot 
samtalet, operatör eller polis, in till den som är vakthavande befäl eller också 
biträdande vakthavande befäl. Vi är två som ständigt är därinne, som då fattar ett 
beslut om hur vi ska agera vidare.  

 
På frågan om när SOS Alarm kopplar vidare till polisen svarar länsvakthavande befäl: 
 

Självmord är polisdödsfall och därför kopplas vi in även innan dödsfallet har 
skett. För att det ingår i vår räddande del, så att säga, att också vara med och 
ingripa där det går. 
Sen är det ju naturligt att räddningstjänsten och ambulans blir larmade i vissa 
fall. Det är många gånger som vi drar med ambulans på en gång. 

 
Länsvakthavande befäl menar att polisen ibland själva gör bedömningen att ambulans krävs 
och kontaktar då SOS Alarm som larmar ut ambulans medan en polisinspektör hävdar att 
patrullen på plats drar ärendet för vakthavande angående behov av läkarundersökning eller 
ambulans. 
 

Oftast är inte ambulansen med, utan hittar vi personen i ett dåligt skick tillkallar 
vi ambulans. Ambulansen åker endast på larm om tabletter, hägning och om det 
finns möjlighet att rädda liv.  

 
Får SOS Alarm reda på, genom sin del av samtalet, att personen är svårt skadad eller att det 
finns en omedelbar risk för skada är det inget som hindrar dem från att larma ambulans. 
Enligt deras säkerhetsgränser får de inte åka fram före polis, menar länsvakthavande befäl.  
 
Larmcentralen får ofta knapphändig information, vilket i sin tur drabbar 
ambulansverksamheten och en ambulanssjukvårdare/akutsjuksköterska tror att ambulans ofta 
larmas ut som en säkerhetsåtgärd. Vid ett larm om suicidhot ser processen för 
ambulansverksamheten ut på följande sätt: 
 

Vi får i personsökaren att det är larm och då är det utlarmning, dels för prioritet 
och inte alltid vad det gäller, men ibland så säger de att det är suicidförsök. Ofta 
så får vi en lapp genom GPS-system, där står det dels vad det är för larmprioritet 
och klockslag och så vidare. Sen brukar SOS Alarm också ringa om det är så att 
det är någonting som de känner inte stämmer eller om det är något vidare de vill 
informera om, för man får inte plats med så mycket på utlarmningslappen. Är det 
någonting de vill tillägga så ringer de på mobilen också.  

 
Oavsett vad det är för typ av suicidförsök får ambulansen larmet som prio 1, och så även vid 
fullbordade självmord. Detta sker dels för att förhindra så mycket skada som möjligt och dels 
för att det många gånger är oklart vad fallet rör sig om för såväl SOS Alarm som för 
ambulanspersonalen. 
 
Vid samtal till SOS Alarm angående suicidhot och då det inte handlar om fysisk skada, 
hänvisar SOS-operatören den suicidbenägne till den psykiatriska rådgivningen för bedömning 
och bokning av tid. Överläkaren vid länsverksamheten psykiatri förklarar larmrutinen inom 
psykiatrin på följande sätt: 
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Ringer man till SOS och har en suicidal kommunikation, kan nog SOS se till att 
patienten blir kopplad till våran rådgivning som är vana att ta emot sådana 
samtal. 
Om det handlar om en känd patient då kommer ofta den typen av larm från 
anhöriga in till våran öppenvård, där patienten kanske har kontakt. Eller också 
kontaktas vår jourmottagning, en speciell psykakut och den är ofta bemannad 
med rådgivningspersonal och rådgivningssköterskor. Så de får också in mycket 
samtal från patienter själva. Det kan också vara så att patienten hamnat på stora 
akuten på grund av fysisk skada och därifrån kontaktas vi för att bedöma fortsatt 
risk för självmord.  

 
Räddningstjänstens roll i larmrutiner vid hot om suicid beskrivs av ställföreträdande 
räddningschef i Karlstadregionen så här: 
 

Det finns idag inga rutiner för det, utan det åker vi på när SOS centralen så 
bedömer att vi ska larmas ut och jag tror att de utgår utifrån ett 
räddningstjänstperspektiv. Exempelvis att någon är på en sjö eller att någon ska 
hoppa från någonstans eller någonting så att vi kan bli inblandade. Vi larmas ju 
inte på en suicid i hemmet. 

 
I de fall som räddningstjänst larmas blir de ofta larmade samtidigt som polis och ambulans, 
men det händer att räddningstjänsten är först på plats och då främst på landsbygden där någon 
av deltidsbrandkårerna finns. Polis och ambulans har längre att åka, menar ställföreträdande 
räddningschef i Karlstadregionen.  
 

4.2 Arbetsrutiner och samverkan 
SOS Alarms arbetsrutiner är de samma som deras larmrutiner, eftersom de i sitt arbete utgår 
från det medicinska indexet. Administratören/f.d. telefonoperatören menar att 

 
... egentligen är det många års erfarenhet som sitter i de här frågorna, indexet är 
ju mer som ett stöd. Svaren vi får är knutna till råd som ska ges och det finns även 
ett fördjupningskapitel som operatören kan läsa efteråt, lite grundläggande och 
snabbt för att förstå vilken sjukdomsbild som denne hanterar. 

 
Inom polisen är hot om självmord klassat som högt prioriterat. När polisen kommer fram till 
platsen för ett suicidförsök som är pågående ”fryser de läget”, försöker ta kontakt med den 
suicidale och vid behov försöker få dit en utbildad förhandlare. Att tillkalla förhandlare faller 
ofta på tidsaspekten, eftersom de ofta har en lång transportväg till platsen. Om vapen är 
inblandat och det inte framkommit att den suicidale utgör ett hot för polisen, så försöker de ta 
sig fram så fort som möjligt, men länsvakthavande befäl menar: 
 

Det är en svår avvägning, man kan aldrig ha klart för sig i förväg vad som kan 
hända då en människa är i en desperat situation och har tillgång till skjutvapen. 
Där måste man vara väldigt noga med säkerhet. 

 
Polisen hanterar situationen olika från fall till fall och inget är det andra likt. 
Polisinspektören beskriver deras arbetsrutiner så här: 
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Om vi misstänker att det bara är så att de är ensamma och avskriver suicidrisken 
så försöker vi ändå vid ett senare skede få träffa läkare eller någon ifrån 
socialförvaltningen. Men är det så att det redan finns en risk, att de redan försökt 
ta sitt liv då har ju vi ett regelverk som hjälper oss. Vi kan tillfälligt omhänderta 
dem. Finns det frivillighet, att de själva vill följa med så ska man prova det först 
så att de får träffa en läkare. Många gånger vill de inte det och då måste vi ta ett 
beslut åt dem. Då stödjer vi oss på lagen om psykiatrisks tvångsvård. Går det inte 
att få en läkare till bostaden tar vi med dem till psykiatriska akutmottagningen. 
 
Om vi omhändertar personen ifråga och det inte finns tid och möjlighet för den 
psykiatriska att ta emot denne, så kan vi ta med dem till polisstationen, till 
arresten. Man ska inte låsa in sådana här personer helst, men då kan vi i alla fall 
ha uppsikt över dem så att de inte gör sig illa. Det brukar lösa sig med 
sjukvården, men det tar fruktansvärd tid. 
 
Vid ett fullbordat självmord utreder vi dödsfallet och många gånger är det till 
stor hjälp för anhöriga, att de ska försöka förstå. 

 
Oftast är polisen först på plats, då ambulansen endast skickas vid fysiska skador och 
räddningstjänst tillkallas endast då det rör sig om ett behov av verktyg och utrustning. Varför 
polisen oftast larmas först beror enligt polisinspektören på att 
 

... SOS Alarm styr ofta över till polisen, eftersom vi är bra på det här, bra på att 
ta hand om de här personerna eftersom vi gör det så mycket. Sjukvården tar hand 
om det akuta, sen släpper de det vidare till psykiatrin.  
 
Jag ser väl inte riktigt poängen i att räddningstjänsten skulle vara med, om det 
inte är så att polisen inte har resurser. 

 
Ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan styrker polisinspektörens uttalande gällande 
ambulansens och sjukvårdens roll. Hon menar att ambulansens roll är att 
 

... Alltid köra prio 1 på suicidförsök, oavsett vad det är. I de flesta fall följer den 
suicidale med frivilligt, men visst kommer man i situationer som man tycker att 
vederbörande ska följa med men som inte vill. Om personen inte är kapabel att 
bedöma det i det tillståndet så får vi ringa till distriktsläkaren och fråga vad den 
tycker. Vi kan inte gå in och bestämma över någon annan, det är bara polisen 
som har dessa befogenheter. Sen kan man alltid försöka övertala dem 
naturligtvis.  

 
Psykiatriska akutmottagningen blir inte kontaktad i första skedet, det beror på 
vad det är naturligtvis, men inte i första hand. Är det så att de skadat sig själva 
eller tagit någonting eller om det är försök på hägning så är det alltid kliniken på 
akuten som vi tar dem först till. Sen i andra hand blir det psykiatrin, när de är 
åtgärdade rent fysiskt. Är det inga fysiska skador och om vi inte får någon 
läkartid eller psykologtid hos psykiatrin på en timme så får vi ha dem i bilen i en 
timme och vänta på att det blir deras tur. 
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Om den suicidale är våldsbenägen eller om det handlar om tvångsomhändertagande krävs det 
att polisen är med även inne på akutmottagningen. Det finns ingen psykolog på 
akutmottagningen, men det finns en sjukhuskyrka som är tätt knuten till akuten och 
ambulansen. Personalen inom sjukhuskyrkan är till stor hjälp för anhöriga när det inträffat 
olyckor. Sjukhuskyrkans personal har inte en yrkesmässig roll i samma utsträckning som en 
psykolog, utan de är snarare där som medmänniskor. På akutmottagningen finns däremot 
tillgång till kurator. 
 
Patienter som behöver kontakt med psykiatriska akutmottagningen kommer dit antingen via 
polis eller genom distriktsläkare som utfärdat ett vårdintyg. Överläkaren inom psykiatrin 
förklarar: 

 
Vi bistår aldrig polisen på plats, men det finns ett annat system för att bedöma 
patienten i hemmet och det är via distriktsläkarjouren. Blir den suicidale inlagd 
på sjukhus kommer en konsult ifrån oss dit som bedömer patienten i suicidalt 
avseende. Vill de inte ha fortsatt kontakt med oss gäller det för oss att bedöma om 
patienten är ostabil. Men ofta när man resonerar kring det så behövs inte 
tvångsförfarandet utan de kan se att de är i behov av hjälp. 

 
Bedömningen inom psykiatrin av en patient med suicidrisk bygger på en modell som kallas 
”självmordsstegen” (se bilaga 2). Läkaren ställer väldigt konkreta frågor och försöker ta reda 
på riskfaktorer. Den fungerar som en trappa i att bedöma allvarlighetsgraden utifrån 
patientens beteende och tankar. Personalen på psykiatriska akutmottagningen är vana vid att 
fråga aktivt och rakt om de här frågorna och är väl förberedda på både kontakt via telefon och 
bedömning av patienter. Överläkaren menar också att det är viktigt att patienten känner att de 
blir tagna på allvar och får en bra uppföljning och därigenom vända den negativa spiralen. 
 
Räddningstjänsten i Karlstad är inte involverad i samma utsträckning vid ett suicidhot som 
ambulanspersonal eller polis, hävdar ställföreträdande räddningschef. Det är i enstaka fall 
som räddningstjänsten larmas och då enligt Lagen om skydd mot olyckor, vilket innebär 
insats vid fara eller överhängande fara.  
 

Är det någon som ska hoppa från ett tak, då griper ju både räddningstjänstlagen 
och en massa andra lagar in, så det är samverkan mellan inblandade aktörer som 
gäller.  
 
Jag kan nämna ett exempel på god samverkan. Jag ska berätta om exemplet i 
fredagsnatt, efter att hade varit i Rosersberg på räddningsskolan och fått en 
föreläsning om det här bland annat av Göran Melin och där vi fick rapporten 
utdelad. På fredag natt hade jag beredskap när jag kom hem. Halv fyra på natten 
så fick jag larm av SOS att Grumsstationen var utlarmat på ett suiciduppdrag. En 
kvinna hotade med att hoppa från en bro och då slog det mig att jag har ju den 
här rapporten. Den gick jag och hämtade och sen tog jag kontakt med befälet 
innan de hade åkt ut och läste upp de här kriterierna ”Ta det lugnt”, ”Ingen 
blåljuskörning fram”, ”Stanna X antal meter, promenera tyst fram”, ”Lugn och 
ro”, ”Ta kontakt med polisen, ambulansen, spärra av om det behövs och frys 
läget”. Det var ju tur för de hade ju tänkt gasa iväg naturligtvis, men nu blev det 
lugnt och sakta. Det visa sig vara bra för det var en kvinna som hade druckit lite 
för mycket och så hade hon kommit på att hennes man eller pojkvän hade varit 
otrogen. Det hade blivit för mycket så hon skulle ta livet av sig. Hon hatade män 
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just då vid det tillfället, så det var bra att brandmännen inte kom med 
blåljussirener för där var det en jäkla mycket gubbar med. Det var faktiskt så att 
det var en kvinnlig polis där och så hade vi faktiskt en tjej med. De två gick fram 
och det blev ju jättebra, för då kom ju inga killar som hon hatade just vid det 
tillfället. Så det blev två tjejer som pratade med henne och kom överens om att det 
inte var så bra att hoppa, utan det är bättre att försöka gå vidare i livet istället. 
Hon klev ner från broräcket och följde med en bit bort, men så kom hon på att 
hon skulle göra det igen, så då fick de sätta handfängsel på henne och köra iväg 
henne hit. Då körde faktiskt brandtjejen polisbilen och så satt den kvinnliga 
polisen där bak. Det blev en god samverkan. 

 
I Jönköpings län larmas ambulans och räddningstjänst samtidigt som polis, vid ett suicidhot 
som inte går under hälso- och sjukvårdslagen. Ställföreträdande räddningschef i Jönköpings 
län förklarar hur räddningstjänsten kan ingripa: 

 
Det är bara i undantagsfall man använder våld. Det vanligaste är att man 
försöker komma i kontakt och påbörja en förhandling för att den suicidale ska dra 
sig tillbaka. Det finns två sätt att ingripa med våld för räddningspersonalen.  I en 
akut situation då vi inte hinner invänta polis och vi ingriper med våld, så är det 
en brottslig handling, men vi kan slippa straff om vi åberopar att vi handlat enligt 
nödrätten i Brottsbalken. Detta gäller alla och envars ingripande. 
Om polisen finns på plats eller att vi etablerat ett samarbete med dem kan vi få 
polisens uppdrag. Då tillkommer polisens befogenheter till den som fullgör 
uppdraget. 
 
Finns det skjutvapen med i bilden får vi backa in i skydd, den taktiken och 
metoden kan bara polisen. Om det handlar om kniv, håller vi oss på behörigt 
avstånd och inleder förhandling. 
 

 
Den ställföreträdande räddningschefen i Jönköpings län klargör att räddningstjänsten försöker 
få fram så mycket information som möjligt om hur situationen ser ut, till exempel om det 
finns vapen med i bilden. Oftast har personen i fråga berättat om sin avsikt och vid vapen 
kanske räddningstjänsten inte ens bli tillkallade, utan det är polisens uppdrag. 

4.3 Statistik och fakta 
SOS Alarm har ingen sammanställd statistik över hur många samtal om suicidhot som 
kommer in, men tror säkert att det skulle kunna gå att få fram siffror på det. 
Administratören/f.d. telefonoperatören påpekar samtidigt att det handlar om sekretessbelagda 
uppgifter som inte får lämnas ut. Han menar att det är vanligast att den suicidbenägne själv 
ringer och då ofta i samband med storhelger. Polisinspektören tror att då den suicidale ringer 
själv har denne oftast inte riktigt bestämt sig.  
Psykiatrin som gör bedömningen av allvaret i hoten beskriver det som en svår avvägning och 
överläkaren säger: 
 

Det är svårt att skilja ut när det verkligen är allvarligt, men en stor risk för 
självmord är om man gjort en självmordshandling inom ett år tidigare. Då är det 
en klar självmordsrisk och en allvarlig varningssignal. 
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Psykiatrins rådgivning är öppen dygnet runt alla dagar och där det alltid finns en jourläkare. 
På helger, kvällar och nätter finns en jourläkare i länet och tre bakjourer,117som kan göra de 
här bedömningarna.  
 
Administratören/f.d. telefonoperatören förklarar inkommande suicidsamtal och orsakerna 
bakom dessa: 
 

Ett hot är ju ett hot, men sedan vad som ligger bakom hotet vet man ju egentligen 
inte… En del känner man igen som ringer gång efter gång efter gång och till slut 
så förstår du att den här menar ingenting med det… Känslan av att det blir 
någonting av det utan de vill ju, det är ju ett kontaktsätt egentligen. De vill ju bli 
sedda, de vill ha kontakt med någon för att bearbeta det här då, så att det går 
från ord till handling är nog väldigt sällan. Försök och antydan till att göra det är 
många gånger att de redan gjort något försök och då är det anhöriga som hittar 
dem när de försökt redan på något sätt, vare sig om det är tabletter eller sprit, 
eller skurit sig. Så det är två helt olika. 

 
Polisen har möjlighet att få information om adress och namn vid ett inkommande samtal om 
suicidhot till deras ledningscentral, om personen varit i kontakt med dem tidigare. Ett hot om 
självmord eller ett pågående självmord kodas med en inkod och med hjälp av dessa koder kan 
man avläsa antalet inom en begränsad tid. 
 
Det är svårt att uppskatta hur många av hoten som är akuta och hur många som är ett ”rop på 
hjälp”. Polisinspektören menar att det är: 
 

… väldigt, väldigt svårt att säga eftersom kruxet är att vi inte får ta del av 
sjukvårdens resultat se. Vilket gör att vi aldrig får någon feedback på hur våran 
insats egentligen har gått. 

 
De vanligaste suicidmetoderna är enligt polisinspektören tabletter, hägning och skjutvapen. 
Det är svårt att fastställa självmord när det gäller trafikolyckor, eftersom avsikten i många fall 
är oklar. Ställföreträdande räddningschef i Karlstadregionen anser att det är många självmord 
som begås i trafiken, men de är svåra att upptäcka om inga avskedsbrev eller liknande 
efterlämnats av den avlidne.  
 
Liksom SOS Alarm saknar räddningstjänsten specifik suicidstatistik. De faller under andra 
olyckor. Uppskattningsvis åker räddningstjänsten på 10 suicidlarm per år.  
 
Generellt sett, menar ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan att det skett en drastisk 
ökning av antalet som önskar ta sitt liv och fortsätter: 
 

Det har alltid varit rätt mycket tabletter och intoxer, men jag tycker att man ser 
att det är yngre och fler. Sen så de äldre, faktiskt, också de som är riktigt gamla 
tar tabletter idag. Det är grymt att se. 

 

                                                
117 Specialister inom psykiatri som är hemma i beredskap 
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Överläkaren menar att självmord 
 

… förekommer i alla åldrar. Det kan vara så att det planar ut mera uppe i hög 
ålder, att det inte är så många av de verkligt gamla som har aktiva handlingar på 
det här viset. 
 
De flesta självmordshandlingar begås av kvinnor, men det är inte så att de flesta 
självmord begås av kvinnor. Där tror jag det är ganska jämt, men kvinnor är 
överhuvudtaget mera benägna än män att söka hjälp om det mår dåligt. 

 
Överläkaren menar att det är väldigt många som mår dåligt av olika anledningar. 
Polisinspektören som har kontakt med ungdomar hävdar att det finns väldigt mycket 
destruktivt beteende hos dem. De dricker mycket alkohol och framförallt flickor har ett 
självdestruktivt beteende. Det handlar om rop på hjälp och att dra till sig uppmärksamhet. 
Polisinspektören menar att även om det inte alltid är så akut att de vill ta sitt liv är det ändå 
viktigt att de får hjälp tidigt. 
 

4.4 Utbildning 
SOS operatörerna har ingen specifik utbildning utan den kan variera. Kraven är att man ska ha 
fyllt 25 år och ha gymnasieutbildning. Sjukvårdutbildning är önskvärd. Vid anställning 
genomgår samtliga ett stresstest för lämplighetsbedömning. Nyligen fick SOS operatörerna 
fortbildning av personal från psykiatrin gällande suicid.  
 
I polisutbildningen ingår viss utbildning i psykiatri, där de får kunskap om hur olika diagnoser 
kan te sig. Polisinspektören framhäver dock problematiken i skillnaden mellan övning inom 
utbildningen och praktisk applicering i verkligheten: 
 

Ja visst har vi haft övningar, men det blir ju aldrig på samma sätt som i 
verkligheten… att veta hur folk har det är jättesvårt att öva på. För konstigt nog 
är inget fall det andra likt. 

 
Ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan stärker polisinspektörens uttalande då hon säger 
att de inte har någon specifik utbildning i hur man bemöter en suicidbenägen person, men det 
förs diskussioner om det i sjukvårdsutbildningen. 
 
Operatörerna som sitter i polisens ledningscentral har utbildning i hur man får fram viktiga 
uppgifter och hur man pratar lugnande med den hjälpsökande. Vissa poliser har utbildning i 
förhandlingsteknik.  
 
Samtliga som arbetar vid den psykiatriska akutmottagningen har utbildning inom psykiatri, 
enligt överläkaren. I Jönköpings län har räddningstjänsten och psykiatrin inlett ett samarbete 
och utbildar varandra. Räddningstjänsten bidrar med ökad kunskap om ansvar och 
befogenheter och psykiatrin i sin tur utbildar framförallt i syfte att få bort myter kring 
självmord, säger ställföreträdande räddningschef i Jönköpings län. 
 
Anställda inom räddningstjänsten i Karlstad har ingen utbildning inom suicidområdet, men 
ställföreträdande räddningschef i Karlstadregionen anser att det skulle behövas med tanke på 
att de ska börja arbeta bredare i och med Lagen om skydd mot olyckor. Den ställföreträdande 
räddningschefen förklarar närmare vad han menar: 
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Vi har pratat om att bredda upp verksamheten och självmord är en viktig bit, 
framförallt i glesbygden. Där finns inga resurser kvar nästan längre och då 
kanske vi är den sista resursen. Sen gäller det alltså att vara ödmjuk inför 
uppgiften… jag tror att det kan vara bra att få information och kurser för det kan 
lätt bli lite grabbigt. 
 

4.5 Fördelar med nuvarande arbetssätt 
SOS Alarm upplever att deras arbete vid suicidhot fungerar bra överlag och att man följer de 
riktlinjer man har. 
 
Många gånger får polisen invänta distriktsläkare eller undersökningstid hos psykiatrin efter ett 
suicidhot utan direkta fysiska skador, men polisinspektören menar att det är positivt på ett 
sätt. De får kontakt med personerna, pratar med dem länge och utökar på så vis sina 
kunskaper om suicidala människor. 
 

Just de här beteendena är vi som poliser duktiga på. Vi är duktiga på att prata 
med människor och lösa problem överhuvudtaget, det är det vi gör hela tiden. 

 
Polisinspektören menar att det brukar lösa sig med sjukvården fast det kan ta lång tid. Överlag 
fungerar arbetsrutinerna vid hot om suicid bra hos polisen, men en önskan är att utöka 
utbildningen om psykiska sjukdomar. 
 
Samverkan mellan polis, räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm anser länsvakthavande 
befäl fungerar bra och suicidärenden åtgärdas snarast. Kommunikationen mellan aktörerna är 
väl fungerande och haltar inte. Överläkaren är av samma åsikt och tycker att vårdkedjan i stort 
fungerar bra. De planer och rutiner som finns är bra och han förklarar 
 

… jag upplever samarbetet från våran sida med polis, SOS Alarm och 
primärvården fungera bra. Det är stora organisationer, det finns alltid detaljer, 
men i det stora hela tycker jag att alla drar åt samma håll och vi känner att vi 
jobbar för samma sak och inte emot varandra. 

 
Ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan tycker också att samverkan mellan olika instanser 
fungerar bra och de flesta är väl medvetna om var gränserna går utifrån egen professionalism. 
Problemen är att insatserna vid hot om suicid kan ta tid. Det kan också vara svårt att få tag på 
en distriktsläkare. 
 
Utifrån exemplet som den ställföreträdande räddningschefen i Karlstadregionen beskrev då 
räddningstjänsten gjorde en utryckning vid suicidhot i Grums, menar han att SOS Alarm har 
ett bra tänk eftersom de även larmade räddningstjänst. Han tycker att det är positivt om 
räddningstjänsten kan bidra med hjälp. 
 
I Jönköpings län där räddningstjänsten har en större del i samverkan vid suicidhot än i övriga 
landet har ställföreträdande räddningschef i Jönköpings län upplevt att oavsett om det är 
räddningstjänst, polis, ambulans eller privat person som kommer först och snabbt till platsen 
så är det positivt. 
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4.6 Nackdelar med nuvarande arbetssätt 
Ett problem som administratören/f.d. telefonoperatören på SOS Alarm belyser är att samtalen 
gällande suicidhot oftast faller mellan stolarna. Det är svårt för personer med suicidala tankar 
att få akut hjälp. Han anser att det inte finns tillräckligt med resurser. SOS Alarm har 
ambulans som egen resurs, men det är inte alltid ambulans behövs. I dessa fall upplever han 
att det finns bristande resurser inom psykiatrin dit SOS Alarm hänvisar de suicidala. 
 

... ett sådant samtal kan bli väldigt tidskrävande. Du känner som medmänniska att 
du egentligen inte vill släppa den här personen då de bevisligen behöver hjälp, 
men å andra sidan har du ingenstans att göra av dem heller. De kan ringa 
sjukvårdsupplysningen och ändå komma tillbaka ”nej jag fick ingen hjälp” och 
kopplar dem till sjukhus växel och att det får fråga efter psykavdelningen, men nej 
de kommer tillbaka för de får ingen hjälp.  

 
SOS Alarm svarar alltid på inkommande samtal, vilket gör att ovanstående problem kan bli 
mycket tidskrävande och frustrerande för personalen. 
 
Ett problem är att distriktsläkare sällan besöker den suicidales hem. Läkaren får inte se en 
helhetsbild, menar polisinspektören. Ofta bor de i miljöer som förfaller, vilket aldrig 
framkommer om läkaren träffar personen i ett läkarrum. Risken med detta är att om en 
suicidbenägen person inte vill ha vård så kan denne ”skärpa till sig” vid ett läkarbesök. 
Ett annat problem med läkarbesöken är att det är svårt att få en avtalad tid och 
polisinspektören menar att den psykiatriska akutmottagningen 
 

… är en mycket speciell enhet därför att det är i princip en jourmottagning med 
tidsbeställning. Så att man får dra ärendet på ett korrekt och ganska bestämt sätt 
för att faktiskt få komma dit med dem. Det ska vara ett ärende med lite dignitet för 
att de ska ta dem direkt. Jag upplever många gånger att de inte har beredskap att 
ta emot de här personerna, utan de blir lite tagna på sängen varenda gång. 

 
Polisinspektören anser att det som brister i samverkan är hälso- och sjukvården i Värmland 
som inte har en välfungerande psykiatri. Hon menar att det kan bero på dålig organisation, 
brist på pengar, brist på läkare, men även på ett bristande intresse. 
 

Jag tycker att det känns som ett stort misslyckande för samhället att de får ha det 
så. I andra länder förstår jag att det inte finns resurser att ta hand om de här 
människorna för att det finns så mycket andra stora problem, men i Sverige tycker 
jag att det borde finnas betydligt bättre beredskap. 

 
Ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan menar liksom polisinspektören att samhället 
speglas i suicidförsöken och att det är tragiskt att se så många ungdomar och äldre som mår 
dåligt. Hon menar också att psykiatrin borde ha ett mer förebyggande synsätt.  
 

På somasidan lappar man bara ihop och det blir inte mycket över för själen och 
anden, vilket är synd. 

 
Länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten upplever att en del suicidbenägna personer 
skickas hem i ett för tidigt skede. Han känner till ett antal fall i Värmland där man skickat 
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hem vederbörande varpå denne tagit livet av sig ganska omgående. Denna förändring tror han 
beror på att det är korta vårdtider inom psykiatrin. 
 
Psykiatrin har läkarbrist och arbetet blir lidande. Psykiater som inte är kända med 
organisationen och hur det fungerar lokalt får hyras in. Inom psykiatrin är det alltid en 
resursfråga om hur snabbt psykiatrin kan tillgodose en öppenvårdsuppföljning, vilket 
överläkaren ser som ett problem.  
 

4.7 Förbättringsförslag 
SOS Alarms stora problem med att inte kunna hänvisa till en instans som verkligen tar hand 
om suicidbenägna, då det inte är ett ambulansärende, anser administratören/f.d. 
telefonoperatören bör förbättras. 
 
Polisinspektören menar att det behövs snabbare agerande från omgivningen vid signaler om 
planerat suicid. Det är många från allmänheten som inte förstår med en gång att de ska ringa 
och be om hjälp, vilket leder till att de larmar för sent. 
En annan förändring, som hon anser behövs är en psykiatrisk akutmottagning utan 
tidsbeställning, där det finns personal som snabbt kan ställa upp. Hon ser gärna ett utvecklat 
samarbete mellan psykiatrin och socialförvaltningen. I nuläget är kommunikationen dålig, tror 
hon. 
 

Det känns som att man skulle behöva ha ett ordentligt nätverk för de här 
personerna, som verkligen fångar upp och som kan följa upp. Inte bara för 
stunden utan verkligen se till att de får en grund att stå på. 

 
Då sådana här ärenden inte ofta handlar om teknik är det en metodutveckling i 
mellanmänskliga kontakter som är viktigast. Länsvakthavande befäl framhåller att det är 
polismännens och ambulansmännens verbala kontakt med den som avser att ta livet av sig 
som är viktig. Ett annat förbättringsförslag är möjligheten att få med någon från sjukvården 
direkt och han menar då en distriktsläkare. Det skulle vara bra dels för att man kanske inte 
behöver ta vederbörande från platsen för bedömning och dels för att förfina ingripandet. 
 
Överläkaren från psykiatrin menar att det är viktigt att kontinuerligt uppdatera personalen 
inom psykiatrin om rutiner, vikten av snabba återbesökstider och snabb uppföljning. Detta 
behöver ständigt aktualiseras och förbättras. 
 
Angående Jönköpingsmodellen kring samverkan vid suicidhot som ett eventuellt 
förändringsförslag anser ställföreträdande räddningschef i Karlstadregionen att det är 
intressant och har börjat diskuteras. Fördelar för räddningstjänsten med ett sådant arbetssätt 
skulle vara att de fick mer struktur kring en insats och han menar att checklistan (se bilaga 3) 
som tagits fram kan vara till god hjälp. 
 

Olyckor som inte inträffar så ofta och som ofta inträffar på en dum tid är det 
viktigt att ha checklistor för. Tänk på ”det, det, det” och det här tycker jag är 
jättebra. 

 
Nackdelen med arbetssättet, anser ställföreträdande räddningschef i Karlstadregionen, är att 
brandmän i glesbygd i 90 % av fallen känner den suicidale, vilket kan vara känsligt. Därför 
anser han att det bör ges utbildning i de mer ”mjuka delarna”, så som förhandlingsteknik. 
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Länsvakthavande befäl på Polismyndigheten kan tänka sig Jönköpings arbetsmodell om man 
får fram goda erfarenheter därifrån. Då bör man naturligtvis dra nytta av det. I dagsläget 
ställer han sig dock något tveksam framförallt på grund av att han tror det kan vara alltför 
dramatiskt att många utryckningsfordon kommer till platsen för ett suicidhot. Det kan skapa 
ett pådrag som är negativt för situationen och den suicidale. 
 
Polisinspektören anser att det möjligtvis skulle vara lämpligt att införa Jönköpings 
arbetsmodell i norra Värmland, där det ibland är brist på poliser. I övrigt ser hon ingen poäng 
med att räddningstjänsten skulle larmas om det inte handlar om trafikolyckor eller bränder. 
Däremot behövs en förbättring behöva ske i samarbetet mellan ambulans och polis. Som det 
är idag ”går det på lösa boliner”. Personal inom polis och ambulans känner varandra ganska 
väl, men en diskussion om rutiner är viktig. 
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Kapitel 5 
I följande kapitel kommer en diskussion och analys föras med utgångspunkt från de teorier 
presenterade i kapitel 2 och den i kapitel 4 empiriska datainsamlingen. Författarna kommer 
att redogöra sin tolkning av insamlad data i och med jämförelse, sammankoppling och 
särdrag mellan teori och empiri. 
Kapitlet är indelat i olika teman: Larmrutiner, Arbetsrutiner och samverkan, Statistik och 
fakta, samt utbildning. Fördelar och nackdelar med nuvarande arbetssätt samt 
förbättringsförslag kommer att vävas in i samtliga teman.   

5. Diskussion och analys 

5.1 Larmrutiner 
SOS Alarm har i allmänhet små möjligheter att göra något konkret och verkningsfullt för att 
hjälpa den suicidale. Bristen på relevant hjälp skapar en känsla av maktlöshet hos SOS 
Alarms medarbetare118, vilket enligt administratören/f.d. telefonoperatören vid SOS Alarm 
överensstämmer med hur det i verkligheten ser ut. Att orsaken till varför operatörerna känner 
en otillräcklighet skulle grunda sig i att de inte har kompetens att samtala med en psykisk 
instabil person,119 håller administratören/f.d. telefonoperatören inte med om. Han menar att 
det snarare handlar om tidsbrist, samt brist på resurser inom psykiatrin, än en fråga om 
otillräcklig kompetens hos personalen på SOS Alarm. Det medicinska indexet hjälper SOS-
personalen att bedöma hur allvarlig en situation är, men författarna upplever ett problem i 
fråga om vilken instans som ska larmas och när det ska ske. Länsvakthavande befäl vid 
Polismyndigheten menar att även om det inte är ett brott att ta livet av sig, anses självmord 
ingå i polisens räddningsinsatser. Vid ett fullbordat självmord är det per automatik ett dödsfall 
för polisen, men länsvakthavande befäl menar att polisen kopplas in även innan dödsfallet 
skett. Att suicidhot ingår i polisens räddningsinsatser stämmer inte överens med 
administratören/f.d. telefonoperatörens uppfattning. Han menar att polisen egentligen inte har 
något med suicidhot att göra förrän det är ett bekräftat dödsfall.  
 
Det verkar även oklart när ambulansen bör larmas. Administratören/f.d. telefonoperatören 
säger att ambulansen ibland skickas till en suicidplats för att undersöka, men samtidigt menar 
han att SOS Alarm måste veta att någonting har hänt för att skicka iväg ambulansen. Han 
förtydligar detta då han säger ... krasst sett måste de försöka ta livet av sig innan vi kan skicka 
en ambulans. Dessa två utgångspunkter när ambulansen ska larmas strider mot varandra och 
författarna får en känsla av tvetydighet och tveksamhet i larmrutinerna för SOS Alarm. 
Ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan menar att larmcentralen ofta får knapphändig 
information och att ambulansen många gånger skickas som en säkerhetsåtgärd. Det betyder 
att ambulansens personal åker på fall där det inte varit ett allvarligt suicidförsök. I de fall som 
ambulansen åker i förväg för att undersöka och anländer före polis kan ambulanspersonalen 
komma i situationer som de egentligen inte ska göra, menar 
ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan. Ambulans ska larmas då suicidförsöket lett till 
fysisk skada, vid förgiftning och vid en fullbordad suicid. I en riskfylld situation då till 
exempel vapen finns med i bilden, måste polisen säkra platsen innan ambulanspersonal får 
ingripa.120 Det är som sagt inte alltid som ambulanspersonalen vet hur hotbilden ser ut och 
ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan säger att det blivit allt vanligare med hot om våld i 
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dessa lägen. Ambulanspersonalen har fortfarande inte det tänket, utan tror att den suicidale 
vill ha hjälp. Hon menar därför att vid minsta tveksamhet ska larmcentralen skicka med polis. 
En distinktare och konkretare larmplan torde underlätta arbetet för både SOS Alarm och 
ambulansverksamheten, anser författarna. 
 
Distriktsläkare kan kallas till platsen för att göra en bedömning gällande den suicidales behov 
av intagning för läkarundersökning.121 Kontakt med distriktsläkare tas antingen av 
ambulanspersonal eller av polis. Ambulanssjukvårdarens/akutsjuksköterskans uppfattning är 
att det är svårt att få tag på distriktsläkare. På SOS Alarm finns jourscheman över 
distriktsläkare, men ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan anser att det ändå är svårt att 
få en distriktsläkare till platsen för suicidhot. Hon menar att distriktsläkarna inte alltid vet vad 
som åligger deras arbete. En enhetlig uppfattning från polisens sida är att det i nuläget tar 
väldigt lång tid för en distriktsläkare att komma till platsen och att polisen kan få vänta i flera 
timmar. En önskan från polisens sida är att i framtiden få med sig läkare snabbt till platsen. 
Ambulanspersonalen har möjlighet att få med sig en läkare från sjukhuset, men på grund av 
personalbrist är sjukvården tvungna att ha kvar sin personal på sjukhuset. Därför är det idag 
svårare att få med sig en läkare. Författarna upplever detta som ett problem, vilket måste 
lösas. Dels att distriktsläkarna är medvetna om sina ansvarsområden och dels att skapa ett 
effektivare joursystem. 
 
Länsvakthavande befäls uppfattning är att ingripandet skulle kunna förfinas genom att ha med 
sig en distriktsläkare, eftersom polisen då inte behöver tvångsomhänderta den suicidale och 
föra denne från platsen. I enlighet med länsvakthavande befäl menar överläkaren vid 
psykiatrin att genom resonemang behövs ofta inte tvångsförfarande, utan den suicidale kan 
själv se att den är i behov av hjälp. Därför reflekterar författarna över att det inte finns ett 
joursystem över personal från psykiatrin eller professionella förhandlare från polisen, som 
larmas och rycker ut vid ett suicidhot. Det finns förvisso professionella förhandlare att tillgå, 
men de är enligt länsvakthavande befäl inte tillgängliga överallt och har inte möjlighet att 
rycka ut med kort varsel. Därmed faller det på tidsaspekten. Ställföreträdande räddningschef i 
Jönköpings län menar att det bästa sättet att ingripa på är att använda sig av förhandling 
istället för våld. Förhoppningen är att den suicidale frivilligt drar sig tillbaka. Författarna tror 
att ytterligare en fördel av att få professionell förhandlingspersonal till platsen skulle kunna 
vara att man slipper låsa upp en polisstyrka i flera timmar, eftersom polisen många gånger har 
knappa resurser. 
 

5.2 Arbetsrutiner och samverkan 
Generellt sett anser samtliga instanser att deras arbetsrutiner fungerar bra, men författarnas 
upplevelse är att då instanserna ska samarbeta fortsätter de att arbeta utifrån sina enskilda 
rutiner. Med andra ord verkar det saknas en gemensam samverkansplan, då ingen av 
respondenterna nämnt någon sådan. För att samverkan mellan instanserna ska fungera så 
effektivt som möjligt, menar Melin att det behövs en gemensam inriktning för de parallella 
insatserna, väl fungerande samarbetsformer samt att det finns en klar och tydlig 
ansvarsfördelning.122 De berörda aktörerna menar att det sker en samverkan, men ”på lösa 
boliner”. Författarnas tolkning är att samverkan sker utifrån oskrivna regler och rutiner. 
Flertalet respondenter tycker att samverkan vid suicidhot brister i psykiatrin och i 
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distriktsläkarefrågan. Överläkaren vid psykiatrin anser att samarbetet mellan instanserna 
överlag fungerar bra och att de arbetar mot samma mål.  
 
En god samverkan kännetecknas av att se den egna delen i ett större sammanhang och inte 
endast utgå från den egna organisationens behov och kompetens.123 Författarna tror inte att 
aktörerna ser sig som en del i en gemensam organisation. Detta beroende på att flertalet 
respondenter uttrycker ansvars- och tidsbegränsning för deras eget ingripande. Bland annat så 
säger administratören/f.d. telefonoperatören vid SOS Alarm … är det inte akut så hänvisar vi. 
Det är det vi kan göra, länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten menar att … det är inte 
under våra vingar, det är inte vårt case då, när vi lämnar över till sjukvården då har vi gjort 
det vi kan”. Förvisso har de enskilda instanserna specifika arbetsuppgifter, men problemet är 
att det verkar präglas till viss del av ett ”vi-dom-tänk”. Författarna anser att instanserna bör 
sköta det de är bäst på, men samtidigt se sig som en del i en process och på så vis få ett 
”helhetstänk”. Ahrenfelt menar att definitionen ”samverkan” kan uppfattas olika och att det 
därför är viktigt att deltagarna tillsammans skapar mål som är tydliga och delas av alla.124 I 
enlighet med Ahrenfelt anser författarna att instanserna gemensamt bör utveckla en 
samverkansplan med arbetsrutiner och mål. Utifrån Ahrenfelt bör samverkan ses som ett 
system, vilket med andra ord kan förklaras vid en organisation. Det bör eftersträvas att 
systemet har helhetsegenskaper vilka de enskilda delarna inte skulle kunna skapa på egen 
hand.125 
 
Ett problem med att införa en samverkansplan och på så sätt förändra nuvarande arbetsrutiner 
skulle kunna vara att det skapas ett förändringsmotstånd hos medarbetarna. Enligt Ahrenfelt 
uppkommer motstånd mot förändring bland medarbetarna oftast på grund av rädsla för det 
som är nytt och främmande. Däremot kan kritik mot förändringar skapa ett nödvändigt 
engagemang bland medarbetarna och är ett tillfälle för ledare att se svagheter som kan leda till 
nya lösningar i förändringsprocessen.126 Rosenberg & Andersson anser att det krävs en stark 
motivation och ett tålamod hos både ledare och medarbetare vid införandet av nya 
förändringar. 127 Samtidigt menar Ahrenfelt att det är viktigt att låta förändringen ta tid och att 
inte sätta upp mål för när förändringsprocessen ska vara klar.128 
 
När författarna nämnde Jönköping läns arbetsmodell vid suicidhot framkom delade meningar. 
De som stod mest tveksamma till arbetsmodellen var polisen. Länsvakthavande befäl menar 
att det finns en risk i att det blir ett alltför stort pådrag då flera räddningsfordon anländer till 
platsen. Ett talande exempel och enligt författarna knutet till ”vi-dom-tänket” är 
polisinspektörens uttalande … ser väl inte riktigt poängen i varför räddningstjänsten skulle 
vara med… om det inte är så att polisen inte har resurser… jag kan inte riktigt se att de skulle 
behöva rycka in istället för oss. Både ställföreträdande räddningschef i Karlstadregionen och 
länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten delar åsikten om att i framtiden införa en sådan 
arbetsmodell i Värmlands län. Detta beroende på om det visar sig fungera i Jönköpings län. I 
och med den nya Lagen om skydd mot olyckor, som innebär att räddningstjänsten ska utöka 
sin verksamhet, ser den ställföreträdande räddningschefen i Karlstadregionen en framtida 
tänkbar utveckling inom suicidområde. Författarna är medvetna om att respondenterna är 
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relativt okända inför Jönköping läns arbetsmodell, vilket kan påverka deras åsikter och tankar 
i nuläget. 
 
I landsbygd där det ofta är brist på poliser, men där räddningstjänstens deltidsbrandkårer finns 
ser både polisinspektören och den ställföreträdande räddningschefen i Karlstadregionen en 
fördel med att räddningstjänst larmas samtidigt som polis vid suicidhot. Räddningstjänst bör 
dock endast larmas i de fall olycksbegreppet uppfylls. Troligtvis skulle det underlätta och 
effektivisera arbetet vid hot om suicid, då en snabbare insats är möjlig, tror författarna. 
Enligt Melin kan räddningstjänst antas vara först på plats i fem av tio fall eftersom de finns på 
fler ställen i kommunen jämfört med polis. Enligt Räddningsverkets analys kan ett snabbare 
agerande vid misstanke om suicid bidrar till minskade personskador (antal räddade liv) och 
därmed reducerade samhällsekonomiska kostnader.129 Baserat på resultaten från den 
undersökning som är gjord i Jönköpings län, gällande samverkan vid suicidhot och 
Räddningsverkets analys, finner författarna det relevant för Värmlands län att införa 
arbetsmodellen. Detta på grund av att länet till stor del utgörs av glesbygd. Utifrån de 
samhällsekonomiska beräkningarna som är gjorda, tycker författarna att det vore intressant 
om en kostnad-nytto-analys skulle utföras i Värmlands län gällande samhällsnyttan av att 
räddningstjänst larmas samtidigt som polis vid suicidhot. Författarna uppfattning är att en 
konkret samhällsekonomisk kalkyl som påvisar nyttan krävs för att väcka ett faktiskt intresse 
bland berörda aktörer och beslutsfattare. 

5.3 Statistik och fakta 
De flesta självmord och självmordshandlingar sker i samband med att personerna är 
ensamma, bland annat under storhelger och semestertider hävdar administratören/f.d. 
telefonoperatören vid SOS Alarm. Inom psykiatrin i Värmland finns det under dagtid fem 
öppenvårdsmottagningar. Det finns också tre jourmottagningar som är belägna i Karlstad, 
Kristinehamn och Arvika. Under kvällar, nätter och helger är bara jourmattagningen i 
Karlstad öppen och det finns en jourläkare och tre bakjourer i länet. Utifrån vetskapen om att 
självmordsfrekvensen tenderar att öka under helger, anser författarna att beredskapen inte 
borde sänkas och speciellt inte under storhelger. Polisinspektören tycker att Sverige generellt 
sett borde ha en bättre beredskap och ser det som ett misslyckande från samhällets sida att det 
inte finns nog med resurser att tillgå. Hennes uppfattning är korrekt i jämförelse med hur det 
suicidpreventiva arbetet ser ut i Sverige i nuläget. Staten satsar idag två tjänster på det 
suicidpreventiva arbetet, vilket tycks vara alldeles för små insatser. Beredskap och preventivt 
arbete inom suicidområdet har varit nedprioriterat, bland annat på grund av att det är en 
svårighet att ändra människors inställning till självmord. Samtidigt som kunskapen och 
medvetenheten hos medborgarna behöver öka, måste även samhällets beredskap förbättras 
avsevärt.130 
 
Självmordsfrekvensen har enligt ambulanssjukvårdaren/akutsjuksköterskan ökat i alla åldrar. 
Hon menar liksom polisinspektören att destruktiva handlingar ökat bland ungdomar och 
främst bland unga flickor. Överläkaren vid psykiatrin hävdar att det är flest kvinnor som utför 
självmordsförsök och han tror att orsaken till varför de inte fullbordar självmordshandlingen 
beror på att kvinnor är mer benägna att söka hjälp än män. Totalt under 2002 registrerades 
1180 fall av självmord och 73 % av dessa utgjordes av män. Suicidförsök är däremot 
vanligare bland kvinnor än män i alla åldrar, utom i åldersgruppen över 75 år.131 
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Det finns ingen sammanställd statistik över antalet larm och utryckningar vid suicidhot hos 
SOS Alarm och räddningstjänst. Räddningstjänsten har ingen enskild post för suicid i sin 
statistik, utan det faller under andra olyckor. Polisen har ett operativsystem där statistik förs. 
De fall som kommer in kodas med en inkod och på de inkoderna kan polisen få fram enskilda 
poster till exempel ”hot om självmord”. Problemet är att fullbordade självmord hamnar under 
”dödsfall” och på så sätt blir inte statistiken fullständig och tillförlitlig. Författarna anser att 
det är ett problem att det inte finns enskild poster för suicidstatistik hos samtliga instanser. 
Dels för att det blir svårare att arbeta suicidpreventivt om en helhetsbild gällande 
suicidfrekvensen saknas och dels för att de olika instanserna inte kan följa hela processen. 
Polisinspektören beskriver att polisen inte får någon feedback på vad deras insatser fått för 
resultat, eftersom polisen inte får ta del av de senare delarna i vårdkedjan. Förslagsvis skulle 
samtliga instansers datasystem för suicidstatistik utvecklas så att de kan fungera parallellt och 
sammankopplas. Givetvis ska känsliga uppgifter behandlas konfidentiellt och med varsamhet, 
men den renodlade statistiken skulle kunna göras tillgänglig för alla berörda aktörer, anser 
författarna. Som sagt är det fördelaktigt att ha mer detaljerad statistik eftersom det kan 
underlätta genomförandet av samhällsekonomiska beräkningar, vilket är viktigt för preventiva 
insatser. De samhällsekonomiska beräkningarna kan även ligga till grund för beslutsunderlag 
för eventuella samverkansprojekt, menar författarna. Även om arbetet med suicidstatistik 
skulle utvecklas och förbättras finns fortfarande problemet kvar med de dödsfallen med oklar 
avsikt. NCO bedömer att 75 % av dödsfallen till följd av skador med oklar avsikt kan handla 
om självmord.132 På så vis kommer inte de fallen att inkluderas i de enskilda posterna för 
suicidstatistik. 
 

5.4 Utbildning 
Polisens och sjuksköterskornas utbildningar innefattar till viss del moment gällande suicid. 
Det förs bland annat diskussioner om psykiska sjukdomar och diagnoser, men den praktiska 
tillämpningen är svår att inkludera i utbildningarna. Polisinspektören menar att man får den 
kunskapen först när man befinner sig i en situation med överhängande risk för suicid. 
Dessutom menar hon att man aldrig kan bli fullärd, då ena fallet inte är det andra likt. 
Eftersom SOS-operatörerna inte har en specifik yrkesutbildning har det i Karlstad utförts en 
intern extrautbildning för operatörerna gällande suicid och den utfördes av psykiatrin. Med 
tanke på att det verkar vara svårt att nå psykiatrin via telefon och att SOS-operatörerna ofta 
har den första kontakten med den suicidale, tycker författarna att extrautbildning är viktig. 
Dessutom har psykiatrin störst erfarenhet av samtal med suicidbenägna och psykiskt sjuka. 
Det optimala vore att ha en utbildad inom psykiatri kopplad direkt till SOS Alarm, om inte 
kommunikationsvägarna mellan instanserna förbättras, så att ärenden inte ”hamnar mellan 
stolarna”. Forskning från USA och Canada visar att olika telefonhjälplinjer, kriscenter och 
stödsidor på Internet utgör en stor del i suicidprevention och hjälp i det akuta skedet. Enligt 
forskningen står inte alltid ett kriscenter för den bästa hjälpen, utan ett bra stöd kan också ges 
via telefon- eller Internetkontakt. Telefon- och Internetstödet för suicidbenägna behöver dock 
förbättras och utvecklas.133 
 
Jacobsson hävdar att ungefär hälften av dem som tagit livet av sig har varit i kontakt med den 
psykiatriska vården åren före självmordet134 och författarna tror att en förbättring av 
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patientuppföljning från psykiatrins sida torde kunna minska antalet självmord. Överläkaren 
vid psykiatrin ser förbättringsmöjligheter i just detta och poängterar vikten av kontinuerlig 
uppdatering av rutiner för personalen inom psykiatrin. Detta för ständig utveckling och 
förbättring av arbetet och specifikt effektivisera återbesökstider och uppföljning av patienter.   
 
Räddningstjänsten i Jönköpings län arbetar för att införa en grundläggande 
kunskapsutbildning i förhandling på räddningsskolorna runt om i Sverige. I dagsläget har inte 
brandmän någon utbildning gällande suicid, men såväl i Jönköpings län som i 
Karlstadregionen ser räddningstjänsten positivt på en sådan utveckling. Den ställföreträdande 
räddningschefen i Karlstadregionen tror att en utbildning inriktad på de ”mjuka delarna” 
skulle vara nödvändig om räddningstjänsten ska börja arbeta i större utsträckning med 
suicidhot. Utbildningen skulle innefatta ”förhandlingsstegen” som de professionella 
förhandlarna inom polisen använder sig av och den ställföreträdande räddningschefen i 
Jönköpings län menar att räddningstjänstens uppgift är att komma in på de lägsta stegen och 
lugna situationen. Han säger … det kan ses som ‘första hjälpen’ i förhandlingsteknik. 
Författarna anser liksom ställföreträdande räddningschef i Jönköpings län och 
ställföreträdande räddningschef i Karlstadregionen att en utbildning i förhandlingsteknik och 
beteendevetenskap skulle vara erforderligt om räddningstjänsten ska ta en större del i arbetet 
vid suicidhot. Länsvakthavande befäl vid Polismyndigheten menar att en metodutveckling i 
mellanmänskliga kontakter är grundläggande för arbete med suicidfall. Han framhåller att den 
verbala kontakten med den suicidale är viktig. 
 
Författarna tror inte att det brister i instansernas utbildning och kunskap i ämnet. Däremot tror 
författarna att en ökad kunskap gällande självmord bland allmänheten skulle vara behövlig. 
Enligt Hegerl et al, som utfört en studie på ett suicidpreventivt samverkansprojekt i Tyskland, 
har projektet gett goda resultat.  Det utfördes bland annat en informationskampanj riktad till 
allmänheten angående depression och samverkan mellan skola, präster och lokalpress.135 
Detta tyder, enligt författarna, på hur viktig samverkan och information till allmänheten är i 
det suicidpreventiva arbetet. En viktig del i det suicidpreventiva arbetet är att reducera 
eventuella myter. Enligt Beskow finns det föreställningar om att det aldrig går att hindra en 
person att begå självmord när denne verkligen bestämt sig. Han menar att det inte stämmer 
och att 80-90 % av dem som gjort allvarliga suicidförsök inte tar livet av sig vid ett senare 
tillfälle.136 Författarna tror framför allt att det är relevant att informera allmänheten om 
suicidalt beteende och dess signaler samt att medvetengöra allvaret i det. Dessutom behövs 
tydliga och kännbara kommunikationsvägar för frågor, råd och hjälp. Polisinspektören menar 
att allmänheten inte vet vart och när de ska ringa och be om hjälp, vilket kan leda till att 
räddningsinsatsen inte hinner i tid och självmordet fullbordas. Författarna tror att information 
till allmänheten förhoppningsvis skulle skapa synergieffekter, såsom att reducera 
tabustämpeln angående självmord och skapa en öppnare kommunikation. Melin menar att en 
öppen kommunikation om självmord kan medvetengöra den suicidale om dennes psykiska 
ohälsa och om att hon/han behöver söka hjälp.137 
 

5.5 Slutsats 
Samtliga instanser ser inkommande samtal och larm om suicidhot som ett högt prioriterat 
ärende och försöker åtgärda det omgående. Författarna upplevt brister i samverkan mellan 
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instanserna och framförallt inom psykiatrin eller vid behov av distriktsläkare. Inom psykiatrin 
behövs en bättre fungerande kommunikationsväg knuten till SOS Alarm, men också 
förbättrad patientuppföljning och effektivisering av återbesökstider. Vid suicidhot i hemmet 
och när det är behov av distriktsläkare, måste distriktsläkaren snabbare kunna infinna sig.  
 
Alla berörda aktörer menar att det finns en samverkan, men inget tyder på att det finns en 
enhetlig och gemensamt framtagen samverkansplan. Författarnas förslag är att berörda aktörer 
tillsammans skapar en gemensam samverkansplan med rutiner, mål och tydliga 
kommunikationsvägar.  
 
Ytterligare en brist är frånvaron av utförlig suicidstatistik. Förslagsvis skulle suicid och 
suicidförsök ha enskilda poster i statistiksystemen. För att underlätta suicidpreventivt arbete 
och utförandet av samhällsekonomiska beräkningar behövs en tillförlitlig statistik. 
Samhällsekonomiska beräkningar behövs i sin tur för att kunna utföra beslutsfattande och 
möjligtvis väcka ett faktiskt intresse för ämnet bland beslutsfattarna, tror författarna. 
Samtidigt som instansernas samverkan behöver utvecklas och uppdateras behöver även 
inställningen till självmord förändras hos allmänheten. Genom information till allmänheten 
om självmord kan förhoppningsvis myter om självmord reduceras. Bland annat bör det finnas 
tydliga och kända kommunikationsvägar som kan användas vid frågor och i behov av hjälp, 
anser författarna. På så sätt förbättras både instansernas och allmänhetens beredskap.   
 
Räddningstjänsten är positivt inställda till att utöka sina insatser vid hot om suicid, i likhet 
med Jönköpings läns arbetsmodell. Polis och räddningstjänst ser det framförallt som en fördel 
i landsbygd där polisens resurser är knappa.  
 
Sammanfattningsvis ser författarna att de största bristerna vid suicidhot upplevs finnas innan 
och efter det akuta skedet. Innan det akuta skedet anser författarna att bristerna beror på 
otillräcklig information till allmänhet angående suicidala signaler och kommunikationsvägar 
samt svårtillgängligt telefonstöd hos psykiatrin. Efter det akuta skedet upplevs en problematik 
gällande psykiatrins möjligheter att omhänderta den suicidale, på grund av bristande resurser. 

5.6 Framtida forskning 
Författarna finner ett intresse i att fortsätta med arbetet som i dagsläget utförts, genom att i 
samarbete med berörda instanser utveckla en samverkansplan/modell vid hot om suicid.  
I och med att det handlar om en modellutveckling och implementeringsprocess, skulle 
aktionsforskning vara ett intressant tillvägagångssätt.  
 
Ett annat område där fortsatt forskning skulle vara behövligt, är enligt författarna inom 
området statistik. Utveckling av gemensamma statistiksystem mellan instanserna med 
redovisning och uppföljning av resultatet som följd, där det suicidpreventiva arbetet är i 
fokus, skulle vara en möjlig infallsvinkel.  
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Suicidstegen138 
Genom att ställa en serie frågor till patienten går det att fastställa var patienten 
befinner sig på nedanstående stege 
 
 
Hur mår du? 
Är du deprimerad? 
Känns det hopplöst? 

 
Dödstankar 

Har du önskat att du vore död? Dödsönskan 
Har du haft tankar på att göra dig 
någonting? 

Suicidtankar 

Hur skulle du göra då? Suicidavsikt 
Har du försökt någon gång? 
Har du tänkt så de sista dagarna? 

Suicidförsök 

 

                                                
138 Västra Götalandsregionens hemsida, 2006-05-09 
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CHECKLISTA139 
 
Åtgärder vid hot om suicid 
Polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens gemensamma rutiner vid suicidförsök i 
Jönköpings län: 
 
�� Grunden i relationen mellan sjukvård, polis och räddningstjänst vid 
hot om suicid är att var och en rent juridiskt bedriver sina egna 
insatser som då är parallella till varandra. 
 
�� Polisen är den som i praktiken har initiativet till att skapa 
förutsättningar för att samverkan kommer till stånd. Initiativet kan 
bestå av att skapa en gemensam ledningsplats och att vara 
”ordförande” när den gemensamma inriktningen klaras ut. 
 
�� Tyst framkörning. 
 
�� Stoppa all väg- eller tågtrafik som utgör fara. 
 
�� Spärra av området för att minska risken för skador på omgivningen, 
människor m.m. 
 
�� Utrym området. 
 
�� Skapa lugn. 
 
�� Analysera hot, finns det vapen? 
 
�� Minska konsekvenserna om personen hoppar – överväg hoppkudde, 
ytlivräddning, akutsjukvård. 
 
�� Frys läget. 
 
�� Etablera kontakt och förhandla med personen om att inte hoppa. 
 
�� Omhändertagande. 

                                                
139 Räddningsverkets hemsida, 2006-05-09 
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SOS Alarm 
 
1. Hur ser larmrutinerna ut vid ett samtal om suicidhot? 
 
2. Hur har dessa larmrutiner arbetats fram? 
 
3. Hur ser bedömningsgrunderna ut? 
 
4. Hur många samtal gällande suicidhot får ni in? Hur många av dessa utgörs av då den 
suicidale själv ringer? 
 
5. Larmar ni alltid en annan instans? 
 
6. Förekommer det att människor ringer till er för att bara få prata om sina psykiska problem? 
 
7. Hur upplever Ni att det fungerar? 
 
8. Finns det något behov av förändring? 
    Hur skulle detta se ut i så fall? 
 
9. Hur upplever operatörerna det? 
 
10. Får dessa någon utbildning i hur de skall handskas vid larm om suicidhot? 
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Räddningstjänst 
 
1. När åker ni på larm om suicidhot? Hur ser proceduren ut? 

 
2. Hur ofta sker detta på ett ungefär? 

 
3. Är ni först på plats någon gång och hur ser proceduren ut i så fall? 

 
4. Finns det situationer då ni står inför en uppgift ni inte vet hur ni skall hantera? 

 
5. Hur ser ansvarsfördelningarna ut, till exempel för polis och räddningstjänst? 

 
6. Hur fungerar det vid suicidlarm? 

 
7. Finns det behov av förändring? Hur skulle detta se ut i så fall? 
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Polis 
 

1. Hur ser arbetsrutinerna ut vid ett inkommet larm om suicidhot? 
 

2. Hur många larm om suicidhot beräknas ni motta? 
 

3. Hur många av dessa rycker polisen ut på? 
 

4. Hur många beräknar ni hindra från att begå självmord? 
 

5. Hur fungerar arbetsrutinerna? 
 

6. Finns det behov av förändring? Hur skulle detta se ut i så fall? 
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Länsverksamheten psykiatri 
 

1. När kontaktas ni vid larm om suicidhot? Av vem? 
 

2. Hur ser era arbetsrutiner ut? 
 

3. Får ni bistå polisen på plats någon gång? I vilka situationer? 
 

4. Hur många personer får ni in som har försökt begå självmord? 
 

5. Hur många är i behov av tvångsvård efter ett suicidförsök?  
 

6. Hur fungerar arbetsrutinerna? 
 

7. Finns det något behov av förändring? Hur skulle detta se ut i så fall? 
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Ambulans och akutsjukvård 
 

1. När kontaktas ni vid ett larm om suicidhot? Av vem? 
 
2. Hur ser arbetsproceduren ut? 

 
3. Hur många larm om suicidhot åker ni ut på? 

 
4. I hur stor utsträckning kommer ni före självmordet fullbordats? 

 
5. I hur många fall finns det en läkare med i ambulansen? 

 
6. Hur ofta händer det att den suicidbenägne inte vill följa med till sjukhuset? Vad 

händer då? 
 

7. I hur stor utsträckning utfärdas ett vårdintyg om tvångsvård? 
 

8. Hur fungerar arbetsrutinerna? 
 

9. Finns det behov av förändring? Hur skulle denna se ut i så fall? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


