






• Vi är rädda för att vi inte vet vad vi ska säga

• Vi är rädda för svaret och hur vi ska reagera

• Vi är många gånger rädda för att säga ”fel” saker

• Vi är rädda för att vi ska förvärra, att vi ska ”trigga” 
den som inte mår bra till att i värsta fall suicidera



• En person som vågar ta kontakt och fråga

• En person som vågar lyssna öppet och fördomsfritt

• En person som erbjuder stöd och om möjligt 
information

• En person som uppmuntrar till att söka professionell 
hjälp

• En person som stöttar i att söka hjälpresurser



• Psykiska sjukdomar bedöms vara den största orsaken till 

sjukdomsbördan bland unga i åldern 15-24 år. (Hur många levnadsår 

som förloras genom för tidig död eller vid svår funktionsnedsättning)

• Psykisk sjukdom utgör 8 av 10 sjukdomsorsaker för unga män (se 

nästa bild)

• Psykisk sjukdom utgör 6 av 10 sjukdomsorsaker för unga kvinnor (se 

nästa bild)

Sjukdomsbörda = en sjukdoms totala effekt i befolkningen beräknat som 

summan av hur många levnadsår som förloras genom för tidig död och hur 

många år med funktionsnedsättning som sjukdomen i genomsnitt ger.



Ordning Män Kvinnor 

1

2 Trafikolyckor Astma

3 Migrän

4 Urologiska problem

5

6 Trafikolyckor

7 Migrän

8

9

10

Ångest och depression

Schizofreni

Självmord

Blandsubstansbruk

Alkoholberoende

Beroende av cannabis

Personlighetsstörningar

Bipolär sjukdom

Ångest och depression

Personlighetsstörningar

Schizofreni

Bulimia nervosa

Bipolär sjukdom

Anorexia nervosa

Källa: Socialstyrelsen: Hälso- och sjukvårdsrapport, Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom, 
2009



5-10 % av hela befolkningen har 
vårdbehov för psykisk sjukdom men 
endast 3-4 % av befolkningen söker 
psykiatrisk specialistvård.

Källa: Socialstyrelsen: Hälso- och sjukvårdsrapport, Vård vid psykisk ohälsa 

och sjukdom, 2009



• Om en ung människa drabbas av en psykisk sjukdom är risken 

stor för att dessa problem fortsätter in i eller återkommer senare i 

livet

• Användning av alkohol och/eller droger för att “självmedicinera” 

ökar sannolikheten för senare substansrelaterade sjukdomar och 

andra psykiska sjukdomar

• Tidig upptäckt och insats är avgörande för förlopp och 

konsekvenser vid psykisk sjukdom eller ohälsa. För den 

unga individen har det avgörande betydelse för 

sjukdomsrisker och graden av psykisk hälsa som vuxen



• Psykisk ohälsa och sjukdom  debuterar i många fall i barndomen eller tidig 
vuxen ålder

• Ångestsjukdom debuterar ofta tidigt i livet, redan i barndomen

• Paniksyndrom är den vanligaste formen av ångesttillstånd och den 
vanligaste orsaken till psykisk ohälsa i åldrarna 15 – 44 år

• Depression är den mest funktionspåverkande sjukdomen i medel- och 
höginkomstländer 

• Det har varit en 50 % ökning av avsiktlig självdestruktiv handling bland 
kvinnor 15 – 24 år de senaste tio åren i Sverige

• Cirka 1 % av befolkningen drabbas årligen av psykossjukdom

• Fler än fyra personer tar livet av sig varje dag i Sverige



Antal självmord (säkra och osäkra) per 100 000 i Sverige, 1980-2015, 

olika åldersgrupper, båda könen



Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) per 100 000 personer som har varit inskrivna i 

slutenvården i Sverige, 1987-2014 båda könen sammanslagna.
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Pga. avsaknad av uppgifter från ett landsting 1997 ser det ut som 

en sänkning av självmordsförsökstalen detta år. 



• Majoriteten (ca 90 %) av dem som tar livet av sig har en 
psykisk sjukdom vid det aktuella tillfället

• Ca 90 % lider av en depression 

• År 2015 skedde 1554 självmord (var 6:e timma)  

• 10 gånger fler gör självmordsförsök

• 100 gånger fler (än antalet självmord) har 
självmordsplaner

• Något mer än två gånger så många män som kvinnor tar 
livet av sig

Fakta om självmord, svensk statistik:



Om du misstänker att någon tänker på att ta livet av sig, engagera 
personen i ett samtal och fråga direkt om hen har självmordstankar

• Tala om att du vill hjälpa personen
• Fråga personen:

 Har du tänkt på självmord?
 Tänker du på självmord?
 Tänker du ta ditt liv?

Försök att uppträda så tryggt och säkert som du kan – det kan ge den 
självmordsnära personen tillförsikt och verka lugnande



1. Om du tror att någon är självmordsnära, fråga!

2. Om personen svarar ja, lämna inte personen ensam!

3. Se till att personen får professionell hjälp!



• Det satsas mellan 100-150 Mkr på trafiksäkerhetsforskning 
varje år 

• 260 dödsfall i trafiken 2015

• 384 615 SEK per dödsfall i trafiken/år

• NASP – nationellt centrum för suicidforskning och 
prevention av psykisk ohälsa får 3Mkr

• 1554 självmord 2015

• 1930 SEK per självmord/år



MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap)



Vi måste prata om Johanna.

www.sjalvmordsbekamparn.se

#ViMåstePrataOmJohanna


