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ITSEMURHA-AJATUKSET
Esitä kysymykset 1 ja 2. Jos vastaus molempiin on kielteinen, siirry kohtaan "Itsemurhakäyttäytyminen". Jos vastaus
kysymykseen 2 on "kyllä", kysy kysymykset 3, 4 ja 5. Jos vastaus kysymykseen 1 ja/tai 2 on “kyllä”, täytä alla oleva osio
“Itsemurha-ajatusten intensiteetti”.
1. Halu kuolla
Henkilö tukee ajatusta haluavansa olla kuollut tai ettei hän enää halua olla elossa, tai haluavansa nukahtaa eikä enää herätä.
Oletko toivonut olevasi kuollut tai että voisit nukahtaa siten, ettet enää heräisi?

Edellisestä
käyntikerrasta
lähtien
Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Jos kyllä, kuvaile:

2. Yleisluonteisia aktiivisia itsemurha-ajatuksia
Yleisluonteisia ajatuksia liittyen haluun lopettaa elämänsä/tehdä itsemurha (esim. “Olen ajatellut tappavani itseni.”) ilman ajatuksia itsemurhan tekotavoista
tai siihen liittyvistä menetelmistä, aikeista tai suunnitelmasta arviointijaksolla.
Oletko tosiasiallisesti ajatellut millään tavoin itsesi tappamista?
Jos kyllä, kuvaile:

3. Aktiivisia itsemurha-ajatuksia ja itsemurhan tekotapojen ajattelua (ei suunnitelmia) ilman aikomusta ryhtyä toimiin
Henkilö ajattelee itsemurhaa ja on ajatellut ainakin yhtä tekotapaa arviointijaksolla. Tämä ei vastaa erityisen suunnitelman tekemistä aikaan, paikkaan tai
tekotapaan liittyvine harkittuine yksityiskohtineen (esim. henkilö on ajatellut itsemurhan tekotapaa muttei ole tehnyt erityistä suunnitelmaa). Tähän kuuluvat
myös henkilöt, jotka saattaisivat sanoa: "Ajattelin, että ottaisin yliannostuksen, mutta en ole koskaan erityisesti suunnitellut, koska, missä tai miten sen
tosiasiallisesti tekisin… enkä koskaan toteuttaisi sitä."
Oletko ajatellut, miten voisit sen tehdä?
Jos kyllä, kuvaile:

4. Aktiivisia itsemurha-ajatuksia, jonkinasteisia itsemurha-aikeita, ei erityistä suunnitelmaa
Aktiivisia itsemurha-ajatuksia itsensä tappamisesta. Henkilö ilmoittaa, että hänellä on jonkinasteisia aikeita toimia näiden ajatusten perusteella, toisin kuin jos
hän sanoisi: "Minulla on ajatuksia, mutta en todellakaan aio tehdä mitään niiden perusteella."
Oletko ajatellut näitä asioita ja onko sinulla ollut jonkinasteinen aikomus toimia niiden perusteella?
Jos kyllä, kuvaile:

5. Aktiivisia itsemurha-ajatuksia, erityinen suunnitelma ja itsemurha-aikeita
Henkilö ajattelee itsensä tappamista, hän on tehnyt yksityiskohtaisen suunnitelman joko kokonaan tai osittain ja hänellä on jonkinasteinen aikomus toteuttaa
suunnitelmansa.
Oletko ryhtynyt laatimaan itsesi tappamiseen liittyviä yksityiskohtia tai laatinut ne valmiiksi? Aiotko toteuttaa suunnitelmasi?
Jos kyllä, kuvaile:

ITSEMURHA-AJATUSTEN INTENSITEETTI
Seuraavia ominaisuuksia pitäisi arvioida huomioiden vakavin ajattelutyyppi (ts.1-5 yllä; 1 on lievin ja 5 on vakavin).

Vakavin ajatus:

__________

__________________________________________

Tyyppinro. (1-5)

Ajatusten kuvaus

Vakavin

Yleisyys
Kuinka monta kertaa sinulla on ollut näitä itsemurha-ajatuksia?
(1) Harvemmin kuin kerran viikossa

(2) Kerran viikossa

(3) 2-5 kertaa viikossa

(4) Päivittäin tai lähes päivittäin

(5) Useita kertoja päivässä

____

Kesto
Silloin kun sinulla on näitä ajatuksia, kuinka kauan ne kestävät?
(1) Ohimenevästi - vain muutamia sekunteja tai minuutteja
(2) Alle 1 tunnin/jonkin aikaa
(3) 1-4 tuntia/pitkään

(4) 4-8 tuntia/suurimman osan päivää
(5) Yli 8 tuntia/lähes jatkuvasti tai koko ajan

____

Hallittavuus
Pystyisitkö/pystytkö halutessasi lakkaamaan ajattelemasta itsesi tappamista tai halua kuolla?
(1) Ajatukset helposti hallittavissa
(2) Ajatusten hallinta tuottaa pieniä vaikeuksia
(3) Ajatusten hallinta tuottaa jonkinlaisia vaikeuksia

(4) Ajatusten hallinta tuottaa suuria vaikeuksia
(5) Ei pysty hallitsemaan ajatuksia
(0) Ei pyri hallitsemaan ajatuksia

____

Ehkäisykeinoja
Onko olemassa ketään tai mitään (esim. perhe, uskonto, kuoleman tuottama kipu), joka esti sinua haluamasta kuolla tai
ryhtymästä toimiin itsemurha-ajatuksien perusteella?
(1) Ehkäisykeinot estivät sinua ehdottomasti yrittämästä itsemurhaa
(2) Ehkäisykeinot luultavasti estivät sinua
(3) On epävarmaa, estivätkö ehkäisykeinot sinua

(4) Mitä todennäköisimmin ehkäisykeinot eivät estäneet sinua
(5) Ehkäisykeinot eivät ehdottomasti estäneet sinua
(0) Ei sovellettavissa

____

Syitä itsemurha-ajatuksiin
Millaisia syitä sinulla oli ajatella, että haluat kuolla tai tappaa itsesi? Halusitko päästä eroon kivusta tai siitä, miltä sinusta tuntui
(toisin sanoen et enää jaksanut elää tämän kivun kanssa tai et kestänyt sitä, miltä sinusta tuntui) vai halusitko saada huomiota ja
kostaa tai saada muut reagoimaan? Vai kumpaakin?
(1) Täysin saadakseen huomiota ja voidakseen kostaa tai saadakseen
muut reagoimaan.
(2) Enimmäkseen saadakseen huomiota ja voidakseen kostaa tai
saadakseen muut reagoimaan.
(3) Yhtä lailla saadakseen huomiota ja voidakseen kostaa tai
saadakseen muut reagoimaan ja saadakseen kivut lakkaamaan.

(4) Enimmäkseen saadakseen kivut lakkaamaan (et enää jaksanut elää kivun kanssa tai
et kestänyt sitä, miltä sinusta tuntui).
(5) Täysin saadakseen kivut lakkaamaan (et enää jaksanut elää kivun kanssa tai et
kestänyt sitä, miltä sinusta tuntui).
(0) Ei sovellettavissa.

____

ITSEMURHAKÄYTTÄYTYMINEN
(Tarkista kaikki soveltuvat kohdat, kunhan ne ovat erillisiä tapahtumia. Muista kysellä kaikista itsemurhakäyttäytymistyypeistä.)
Tosiasiallinen itsemurhayritys:

Edellisestä
käyntikerrasta
lähtien
Kyllä Ei

Mahdollisesti itsensä vahingoittamiseen pyrkivä teko, jonkinasteinen halu kuolla teon seurauksena. Henkilö piti käyttäytymistään jossain määrin keinona
tappaa itsensä. Aikomuksen ei tarvitse olla 100 % :nen. Jos tekoon yhdistyy minkäänlaista halua kuolla, sitä voidaan pitää tosiasiallisena
itsemurhayrityksenä. Haavoittumista tai vahingoittumista ei tarvitse tapahtua , mahdollisuus haavoittumiseen tai vahingoittumiseen riittää. Jos
henkilö vetää liipaisimesta, kun ase on suussa, mutta ase on epäkunnossa eikä haavoittumista seuraa, tätä pidetään itsemurhayrityksenä.
Henkilön itsemurha-aikeiden päätteleminen: vaikka henkilö kieltää aikomuksensa/halunsa kuolla, niin aikomus voidaan päätellä kliinisesti hänen
käyttäytymisensä tai olosuhteiden perusteella. Esimerkkinä erittäin vaarallinen teko, joka ei selvästikään ole onnettomuus, jolloin henkilöllä voidaan päätellä
olleen itsemurha-aikeita (esim. laukauksen ampuminen päähän, hyppääminen korkealla sijaitsevasta ikkunasta). Myöskin, jos henkilö kieltää aikomuksensa
kuolla, mutta on arvellut tekonsa olevan kuolemanvaarallinen, hänellä voidaan päätellä olleen itsemurha-aikeita.

Oletko tehnyt itsemurhayrityksen?
Oletko tehnyt jotain vahingoittaaksesi itseäsi?
Oletko tehnyt jotain niin vaarallista, että olisit voinut kuolla?
Mitä teit?
Näitkö sinä______ keinona päättää elämäsi?
Halusitko kuolla (edes vähän), kun_____?
Yrititkö päättää elämäsi, kun_____?
Tai ajattelitko, että olisit mahdollisesti voinut kuolla____vuoksi?
Vai teitkö sen puhtaasti muista syistä/ilman MITÄÄN aikomusta tappaa itsesi (kuten helpottaaksesi stressiä, voidaksesi
paremmin, saadaksesi sympatiaa tai saadaksesi jotain muuta tapahtumaan)? (Itseään vahingoittamaan pyrkivä käyttäytyminen ilman
itsemurha-aikomusta)
Jos kyllä, kuvaile:

Onko henkilöä kiehtonut itseään vahingoittamaan pyrkivä käyttäytyminen ilman itsemurha-aikomusta?
Keskeytetty itsemurhayritys:
Kun henkilön mahdollisesti itsensä vahingoittamiseen pyrkivä teko keskeytetään (ulkoiset olosuhteet), muuten tosiasiallinen itsemurhayritys olisi tapahtunut.
Yliannostus: henkilöllä on pillereitä kädessä, mutta häntä estetään nielaisemasta niitä. Kun pillerit on nielaistu, kyse on itsemurhayrityksestä eikä
keskeytetystä itsemurhayrityksestä. Ampuminen: henkilö osoittaa itseään aseella, joku toinen ottaa aseen pois tai häntä estetään jotenkin vetämästä
liipaisimesta. Kun liipaisimesta on vedetty, kyse on itsemurhayrityksestä, vaikka ase ei laukeaisikaan. Hyppääminen: henkilö on valmis hyppäämään, hänet
otetaan kiinni ja vedetään alas reunalta. Hirttäytyminen: henkilöllä on hirttosilmukka kaulan ympärillä, mutta hän ei ole vielä heittäytynyt sen varaan - häntä
estetään tekemästä niin.

Yritysten
kokonaismäärä
______

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Jos kyllä, kuvaile:

Keskeytettyjen
yritysten
kokonaismäärä

Itsemurhayrityksestä luopuminen:

______
Kyllä Ei

Onko joskus käynyt niin, että olet ryhtynyt johonkin tekoon päättääksesi elämäsi, mutta joku tai jokin on keskeyttänyt sinut ennen
kuin tosiasiallisesti teit mitään?

Kun henkilö ryhtyy toimenpiteisiin itsemurhayrityksen tekemiseksi, mutta keskeyttää ne ennen kuin on tosiasiallisesti käyttäytynyt itsetuhoisesti. Esimerkit
ovat samanlaisia kuin keskeytettyjen itsemurhayrityksien osalta, paitsi että henkilö keskeyttää itse tekonsa sen sijaan, että jokin muu tekisi sen.

Onko joskus käynyt niin, että olet ryhtynyt johonkin tekoon päättääksesi elämäsi, mutta keskeytit sen itse ennen kuin
tosiasiallisesti teit mitään?
Jos kyllä, kuvaile:

Valmistelevat toimet tai käyttäytyminen:

Luovuttujen
yritysten
kokonaismäärä
______
Kyllä Ei

Valmistautumista välittömään itsemurhayritykseen tai siihen liittyviä tekoja. Niihin voi kuulua mitä hyvänsä sanallisen ilmaisun tai ajattelun lisäksi, kuten
tarvittavien välineiden kerääminen (esim. pillereiden ostaminen, aseen hankkiminen) tai valmistautuminen kuolemaan itsemurhan kautta (esim. tavaroiden
pois antaminen, itsemurhakirjeen kirjoittaminen).

Oletko ryhtynyt mihinkään toimiin itsemurhayrityksen tekemiseksi tai valmistautuaksesi tappamaan itsesi (kuten keräämällä
pillereitä, hankkimalla aseen, antamalla arvoesineitä pois tai kirjoittamalla itsemurhakirjeen)?
Jos kyllä, kuvaile:
Kyllä

Ei

Suoritettu itsemurha:

Kyllä

Ei

Vastataan vain tosiasiallisten itsemurhayrityksien ollessa kyseessä

Kuolemanvaarallisimman
yrityksen
päivämäärä:
Ilmoita koodi

Itsemurhakäyttäytyminen:
Itsemurhakäyttäytymistä arviointijakson aikana.

Tosiasiallinen kuolemanvaara/fyysinen vaurio:
0. Ei fyysisiä vaurioita tai erittäin vähäisiä fyysisiä vaurioita (esim. pintanaarmut).
1. Lieviä fyysisiä vaurioita (esim. letarginen puhetapa, ensimmäisen asteen palovammat, vähäinen verenvuoto, venähdykset).
2. Kohtalaisia fyysisiä vaurioita, jotka edellyttävät lääkärinhoitoa (henkilö on esim. tajuissaan mutta uninen, jossakin määrin reagoiva, toisen asteen
palovammat, verenvuoto suurista suonista).
3. Kohtalaisen vakavia fyysisiä vaurioita, jotka edellyttävät sairaalahoitoa ja todennäköisesti tehohoitoa (esim. komatoosi, johon liittyvät toimivat refleksit,
kolmannen asteen palovammat alle 20% kehon pinta-alasta, runsas verenhukka, josta voi elpyä, vakavat murtumat).
4. Vakavia fyysisiä vaurioita, jotka edellyttävät sairaalahoitoa ja tehohoitoa (esim. komatoosi, johon ei liity toimivia refleksejä, kolmannen asteen
palovammat yli 20% kehon pinta-alasta, runsas verenhukka, johon liittyvät epävakaat elintoiminnot, vakavat vauriot elintärkeällä alueella).
5. Kuolema
Mahdollinen kuolemanvaara: vastaa vain, jos tosiasiallinen kuolemanvaara = 0
Tosiasiallisen itsemurhayrityksen todennäköinen kuolemanvaara, jos fyysistä vauriota ei ole (vaikka seuraavat esimerkkitapaukset eivät aiheuta tosiasiallista
fyysistä vauriota, niihin voi liittyä vakava kuolemanvaara: henkilö panee aseen suuhunsa ja vetää liipaisimesta, mutta ase ei laukea, jolloin ei synny fyysistä
vauriota; henkilö makaa raiteilla junan lähestyessä, mutta pelastautuu ennen yliajoa).
0 = Käyttäytyminen ei todennäköisesti johda vaurioon
1 = Käyttäytyminen todennäköisesti johtaa vaurioon, mutta ei todennäköisesti aiheuta kuolemaa
2 = Käyttäytyminen todennäköisesti aiheuttaa kuoleman saatavilla olevasta lääkärinhoidosta huolimatta

______

Ilmoita koodi

______

