
Samtalsguide när du möter
suicidnära patienter

Våga fråga!
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Våga fråga din patient om
suicidtankar

En av de största myterna om självmord är att man inte bör "väcka den björn som

sover". Forskning visar att detta är felaktigt. Att fråga en person om hen funderat

på att ta sitt liv kan inte trigga personen att faktiskt begå en suicidhandling.
 
Att uppmuntra den suicidnära att tala om känslorna känns, tvärtom, ofta som en
lättnad. Det är enbart genom att samtala med personen om vad som pågår som man
kan få denne att söka den hjälp som behövs. Forskning visar att suicidnära personer är
ambivalenta in i det sista och genom att fråga ger det oss en möjlighet att fånga upp
personen i tid. Vår fråga blir som en utsträckt hand som signalerar att vi bryr oss. Det
kan vara livsavgörande.

 
Vilka patienter ska jag fråga och på vilket sätt?
 

Samtliga patienter, även de som enbart söker somatisk vård, bör tillfrågas om hur
deras livssituation ser ut. En fråga som "Hur har du det i livet i övrigt?" öppnar upp för
samtal om eventuell psykisk ohälsa och/eller livsleda. Sådana samtal kan sedan på ett
mer naturligt sätt leda in på mer direkta frågor om suicidnärhet "Har du funderat på att
ta ditt liv?"

 
Riskpatienter
 

Patienter som fått ett jobbigt sjukdomsbesked (exempelvis en cancerdiagnos, ALS eller
MS), lever med kronisk smärta, har en depression eller annan psykisk sjukdom har en
högre risk för suicid. Ett sätt att både normalisera suicidtankar och fånga upp akut
suicidnärhet är: "I din situation är det inte ovanligt att känna att man inte orkar eller vill
leva mer. Känner du igen dig i de tankarna?" eller "Hur är tankarna om liv och död för
dig just nu?"

 
Vad gör jag om min patient svarar jakande?
 

Om en patient svarar jakande på dina frågor så har du tilldelats ett förtroende som
behöver förvaltas väl. Då är det viktigt att du på ett empatiskt och fördomsfritt sätt
frågar vidare för att skaffa dig en så tydlig bild som möjligt av situationen. Om du med
en gång skickar patienten vidare till annan instans är risken stor att nästa person som
patienten möter inte får samma förtroende, då man ogärna berättar om detta flera
gånger.
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Ställ öppna frågor som möjliggör för patienten att berätta och fördjupa sin berättelse,
ex. "Hur länge har du känt så?" eller "Berätta mer". När du genom aktivt lyssnande fått
en tydligare bild av situationen kan du exempelvis ställa följande frågor för att få reda
på om det, förutom suicidtankar, även finns konkreta suicidplaner: "Vet du hur det
skulle gå till, om du skulle ta ditt liv?", "Hur långt gångna är planerna? eller "Finns ett
datum då du tänkt att det ska ske?"
 
Det är också viktigt att ta reda på orsaken till dessa tankar/planer och på vilket sätt
sjukvården kan vara behjälplig. Det kan röra sig om smärta, rädsla/oro för smärta,
ensamhet, uppgivenhet inför framtiden av olika anledningar m.m. Mycket kan lösas
med ett förtroendefullt samtal med patienten där man också kan göra
överenskommelser av suicidpreventiv karaktär, t.ex. "Kan vi hjälpas åt att komma på
vilka andra alternativ som finns? eller "Du och jag kan prata vidare eller så hittar vi
någon annan som kan hjälpa till". Det är också viktigt att fråga vilka närstående som
finns runt patienten och om möjligt involvera dem.

 
Förmedla hopp!
 

I samtalet är det viktigt att bekräfta, normalisera och förmedla hopp. Din närvaro,
medkänsla och aktiva lyssnande är det viktiga - du ska inte lösa patientens problem
eller komma med åtgärdsförslag. Du kan aldrig ha ansvar för någon annan människas
liv, men du kan vara ett medmänskligt stöd för den som mår dåligt.
 
Bekräfta
"Det känns hopplöst"
"Du vill inte leva längre"
"Du tror inte att någon kan hjälpa dig"
 
Normalisera
"I din situation är det vanligt att känna att man inte orkar mer..."
"Det är inte konstigt att du tänker så..."
Medmänsklighet
"Du är modig som berättar"
"Jag vill att du ska leva"
"Jag bryr mig om hur det går för dig"
 
Inge hopp!
"Det finns hjälp att få"
"Det kommer att bli bättre"
"Förändring är möjlig"
"Du kommer inte alltid att må såhär"



Håll inget hemligt i samtalet med patienten
Beroende på hur samtalet fortlöper kan du behöva be andra om
hjälp. Därför är det viktigt att förmedla att du inte kan hålla
självmordstankarna hemliga. På så sätt sviker du inte heller
förtroendet du har fått. Exempelvis kan du säga: "Tack för ditt
förtroende. Det är viktigt för mig att du fortsätter leva, därför
behöver jag nu hitta någon som kan hjälpa dig bättre än vad jag
kan". Det är dock viktigt att veta att du inte bryter mot
sekretessen genom att involvera andra vårdgivare, även om
patienten berättat något i förtroende (25 kap. 14 § OSL).
 
Kom ihåg att involvera närstående!
En närstående (t.ex. en partner, förälder, nära vän eller granne)
träffar den suicidnära personen betydligt oftare än vad du som
vårdgivare gör. Därför är det viktigt att alltid försöka involvera
någon närstående som kan komplettera sjukdomsbilden. I vår
region har vi målsättningen att göra allt vi kan för att få ta del av
viktig information från närstående. Vi frågar därför inte OM vi får
ringa en närstående utan ställer istället frågan: "VEM kan vi
ringa?"
 
När ska jag remittera akut enligt SVFSP?
Patienten ska omgående remitteras till specialistpsykiatrin enligt
remissmall SVF Suicidprevention - AKUT Fas 1 (Suicidnära) om
den som har självmordstankar kommunicerar suicidplaner, eller
mår mycket dåligt och närstående inte finns eller går att nås.
Observera att direktkontakt alltid ska tas med
specialistpsykiatrin när en akut remiss ställs.
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