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KATSAUS

Duodecim 2020;136:611–6

Mari Koskelainen ja Jan-Henry Stenberg

Mustasukkaisuudesta harhaluuloisuushäiriöön: 
tunnistaminen ja väliintulot osana lähisuhde-
väkivallan estämistä

Mustasukkaisuuden ja lähisuhdeväkivallan välillä on yhteys. Vakavimmissa tapauksissa väkivalta voi 
 eskaloitua jopa oman lapsen tai puolison surmaamiseen. Kyseessä on aina monisyinen väkivaltaan 
 johtanut tapahtumaketju. Vaikka mustasukkaisuus ei liity kaikkeen lähisuhdeväkivaltaan, sen vaikeim
mat ilmentymät voivat olla yksi keskeinen lähisuhdeväkivallan riskitekijä. Vaikeim missa mustasuk
kaisuuden tapauksissa kyseessä voi olla harhaluuloisuushäiriö. Tästä syystä vakavan mustasukkaisuuden, 
etenkin väkivallan tai sen uhan sävyttämän, ilmeneminen parisuhteessa vaatii perusteellista  psykiatrista 
arviota. Väkivallan uhkan tason arvioimisessa ja toimenpiteiden määrittelemisessä tulisi hyödyntää 
strukturoituja riskinarviointimenetelmiä moniammatillisesti. 

P itkään on tiedetty, että mustasukkai-
suuden ja lähisuhdeväkivallan välillä on 
yhteys (1). Lähisuhdeväkivallan ilmene-

mismuotoja on monia. Vakavimpia niistä ovat 
tapaukset, joissa väkivalta eskaloituu läheisen, 
joko lapsen tai aikuisen, surmaamiseen. Ta-
pahtumaketju, joka tällaiseen väkivaltaiseen 
tekoon voi johtaa, on monisyinen. Siinä on kui-
tenkin tunnistettavissa riskitekijöitä, jotka lisää-
vät teon toteutumisen uhkaa. Yksi riskitekijä 
on vakava mustasukkaisuus. Mustasukkaisuus 
on monimutkainen emotionaalinen tila, jonka 
aiheuttaa todellinen tai kuviteltu uhka parisuh-
teelle. Mustasukkaisuutta on monenlaista, ja 
sen intensiteetti vaihtelee universaalisesti koe-
tusta normaalista mustasukkaisuudesta äärim-
mäisiin muotoihin, jotka voivat olla osa mie-
lenterveyden häiriöitä (2). Mustasukkaisuus 
on sukua kateudelle, mutta siinä on osapuolia 
kahden sijasta kolme. Siinä pelätään, että rak-
kaus, jonka pitäisi kuulua itselle, otetaan pois. 
Vakavimmissa tapauksissa tämä täyttää koko 
mielen sisällön, ja kumppanin menettämisen 
pelosta tulee keskeinen elämää ohjaava tekijä. 

Tarkastelemme mustasukkaisuuden yhteyttä 
harhaluuloisuushäiriöön yhtenä – mutta ei ai-

noana – riskitekijänä vakavan väkivallan teon 
toteutumiselle. Pohdimme mustasukkaisuuden 
vakavuuden arviointia osana kokonaisvaltais-
ta lähisuhdeväkivallan uhkan tason arviointia: 
kuinka mustasukkaisuuden oireet voidaan tun-
nistaa riittävän laajasti ja tarkasti sekä miten 
niihin voidaan puuttua psykiatrisin ja psykolo-
gisin keinoin.

Mustasukkaisuus lähisuhde-
väkivaltaa lisäävänä tekijänä

Vakavaan väkivallan tekoon johtanut tapah-
tumaketju on monisyinen. Yhdistäviä tausta-
tekijöitä ovat parisuhteen ongelmat, erotilan-
teeseen liittyvä kriisi ja surmaan syyllistyneen 
mielenterveys- tai päihdeongelmat. Surmaan 
johtavien tapahtumien taustalta voi löytyä 
myös lapsuuden traumaattiset tekijät (3,4). 
Pelkästään näiden yleisten taustatekijöiden pe-
rusteella ei voida kuitenkaan etukäteen arvioi-
da sitä, kuka tällaisia ongelmia kokevista henki-
löistä päätyy toteuttamaan kuolemaan johtavan 
väkivaltaisen teon – ylivoimaisesti suurin osa ei 
sellaista tee. Mustasukkaisuuden ilmentymät 
voivat kuitenkin olla yksi keskeinen riskitekijä. 
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Mustasukkaisuus harhaluuloisuus-
häiriön tai muun mielenterveyden 
häiriön oireena

Vaikka mustasukkaisuus itsessään ei ole psy-
kiatrinen sairaus, se voi nivoutua vahvasti 
erityisesti harhaluuloisuushäiriöön (F22) ja 
täyttää myös sen diagnostiset kriteerit. Huo-
mioitavaa on, että harhaluuloisuushäiriön ole-
muksesta ei ole itsestään selvää konsensusta 
(5) eikä ero skitsofreniaan ole jyrkkä (6). Har-
haluuloisuushäiriöitä voidaan käsittää erityyp-
pisinä, joista yksi on mustasukkaisuus. Muita 
mielenterveyden ongelmia ei välttämättä esiin-
ny, mutta masennusoireet ovat mahdollisia. 
Harhaluuloisuushäiriössä pitkäaikaiset harha-
luulot muodostavat merkittävimmän kliinisen 
tunnusmerkin ilman, että kyseessä on skitso-
frenia tai mielialahäiriö. Harhaluulojen sisältö 

ja niiden puhkeaminen ovat usein yhteydessä 
henkilön elämäntilanteeseen ja haavoittuvuus-
tekijöihin, kuten esimerkiksi pohjimmiltaan 
heikkoon itsetuntoon. Harhaluulot voivat olla 
yksilön keino torjua ja hallita hylätyksi tule-
misen pelkoon, merkityksettömyyteen ja ki-
vuliaisiin tunnemuistoihin liittyviä mielikuvia. 
Suoraan harhaluulojärjestelmiin liittyviä toimia 
ja asenteita lukuun ottamatta potilaan tunteet, 
puhe ja käyttäytyminen ovat harhaluuloisuus-
häiriössä normaaleja (7).

Erotusdiagnoosina harhaluuloisuushäiriölle 
voi tulla kyseeseen psykoosisairauksien lisäksi 
erityyppiset persoonallisuushäiriöt. Yksi mah-
dollisuus on epäluuloinen persoonallisuushäi-
riö (F60.0). Sille tyypillistä ovat muun muassa 
ylenmääräinen herkkyys takaiskuille ja torju-
valle käytökselle, taipumus kantaa kaunaa pit-
kään esimerkiksi kieltäytymällä antamasta an-
teeksi loukkauksia, epäluuloisuus ja taipumus 
kokemusten vääristymiseen tulkitsemalla mui-
den neutraalit tai ystävälliset teot vihamielisiksi 
tai ylimielisiksi ja puolison tai seksikumppanin 
uskollisuuden toistuva, perusteeton epäilemi-
nen (7). On mahdollista, että mustasukkaisuus 
liittyy myös muihin persoonallisuuden piirtei-
siin kuten narsistisuuteen, vaativuuteen, psyko-
patiaan tai riippuvuuteen. 

Mustasukkaisuuden  
dynamiikkaa

Tyypillisiä vakavaan mustasukkaisuuteen liit-
tyviä ajatuksia ovat lukuisat syytökset uskotto-
muudesta ilman todellisuuspohjaa, vaatimuk-
set uskollisuuden todistamisesta, nöyryytykset 
ja puolison käyttäytymisen kontrollointi sekä 
tiedon vaatiminen ajatuksista ja näkemyksistä. 
Ajatukset voivat johtaa käyttäytymiseen, johon 
sisältyy manipulointia, tavaroiden läpikäymistä, 
puhelujen kuuntelua ja viestinnän seuraamista. 
Mustasukkaisuuteen liittyvät kivuliaat ensisi-
jaiset tunteet kuten tuska, nöyryytys, pelko ja 
suru muuttuvat helposti vähemmän kivuliaiksi 
suuttumukseksi ja vihaksi, jotka johtavat mus-
tasukkaisen etsimään todisteita uskottomuu-
desta. Kun todistusaineistoa uskottomuudesta 
ei löydy, neutraalikin käyttäytyminen tulkitaan 
todisteeksi uskottomuudesta (2). 
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Ydinasiat
 8 Mustasukkaisuuden ja lähisuhdeväkival

lan välillä on yhteys, joka saattaa pahim
massa tapauksessa eskaloitua vakavaksi 
perheenjäseneen kohdistuvaksi väkival
laksi.

 8 Vakavaan väkivaltaan johtavassa kehitys
kulussa on tunnistettavissa riskitekijöitä, 
jotka lisäävät teon toteutumisen uhkaa. 

 8 Vaikea mustasukkaisuus on osassa lähi
suhdeväkivallan tapauksissa yksi keskei
sistä riskitekijöistä. 

 8 Vakava, jopa harhaluuloinen, mustasuk
kaisuus voi nivoutua osaksi harhaluuloi
suushäiriön tai muun psykoosisairauden 
uskomuksia.

 8 Mustasukkaisuuden ilmenemismuotoja 
ja vakavuutta tulisi selvittää psykiatrisella 
arviolla ja sen mukaisella hoitosuunnitel
malla (lääkitys, psykoterapia, päihdepal
velut). 

 8 Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä eri 
viranomaisten, kuten terveydenhuollon ja 
poliisin kesken.
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Suhteissa, joissa vakavaa mustasukkaisuutta 
esiintyy, voi olla kokemus erityisestä läheisyy-
destä parin välillä. Aluksi tilanne vaikuttaa mo-
lemmille kiinnostavalta ja mystiseltä. Yleensä 
puoliso alkaa kuitenkin kokea, ettei pysty täyt-
tämään mustasukkaisen mahdottomia odotuk-
sia. Yritykset muuttaa suhteen dynamiikkaa 
saavat mustasukkaisessa aikaan pelkoa, ahdis-
tuneisuutta ja kasvavaa epäilyä epälojaalisuu-
desta (2). Parisuhteen dynamiikka voi ruokkia 
tilanteen pahenemista molemmille osapuolille. 
Vaikka mustasukkaisuuden kohteeksi joutuva 
on syytön saamaansa kohteluun, harhaisten 
uskomusten vahvistuminen on tyypillistä, jos 
puoliso on taipuvainen alistumiseen tai pyrkii 
täyttämään mustasukkaisen puolison kohtuut-
tomat odotukset tai käyttäytymissäännöt. Ti-
lanteen uhkan tason minimoimiseksi on tär-
keää miettiä myös mustasukkaisuuden uhrin 
käyttäytymiseen liittyviä asioita.

Harhaluuloisuutta parisuhteessa tapahtuvas-
ta uskottomuudesta esiintyy yleensä kolmen-
kymmenen ikävuoden tienoilla (2). Tämä voi 
liittyä ajatukseen siitä, että uusia ihmissuhteita 
ei enää pysty luomaan ja vastoinkäymiset tun-
tuvat ylitsepääsemättömiltä. On esitetty, että 
esimerkiksi puolisonsa tai lapsensa surmanneet 
miehet eivät jätetyksi osapuoleksi jouduttuaan 
ole kyenneet sopeutumaan eroon tai edes aja-
tukseen siitä. Miehet nojautuivat perheeseen 
pysyvänä instituutiona, joka antoi heille puoli-
son ja isän roolit (8).

Ajatukset puolison pettämisestä voivat olla 
projektio puolisoon henkilön omasta käytök-
sestä. Aiheettoman mustasukkaisuuden taus-
talla voikin olla mustasukkaisen oma uskotto-
muus tai torjutut toiveet koskien uskottomuut-
ta. Henkilö, joka on itse uskoton, muttei tätä 
itsessään hyväksy, voi alkaa virheellisesti nähdä 
kumppanissaan näitä aikomuksia ja kohdistaa 
häneen mustasukkaista paheksuntaa (9). 

Henkilön aiemmat kokemukset ihmissuh-
teista ja etenkin menetyksistä vaikuttavat mus-
tasukkaisuuden kehittymiseen. Lapsuuden 
ihmissuhdekokemukset muokkaavat odotuk-
sia ihmissuhteista. Aiemmat pettymykset ja 
turvattomuuden kokemukset läheisissä ihmis-
suhteissa voivat näkyä myöhemmin hylätyksi 
tulemisen pelkona ja voimakkaampina musta-

sukkaisuuden tunteina (10). Yhtenä vaikutta-
vana tekijänä pidetään varhaisia traumatisoivia 
tapahtumia (2) ja niihin liittyviä kiintymyssuh-
teen kehittymisen ongelmia. Myös seksuaaliset 
kokemukset saattavat liittyä mustasukkaisuu-
den kehittymiseen. 

Koska mustasukkaisuus on 
väkivaltariski?

Ero normaalin ja vakavan mustasukkaisuuden 
välillä ei ole selkeä. TAULUKOSSA on esitetty mus-
tasukkaisuuden jakoa kolmeen eri  ryhmään.

Esitetyllä ryhmityksellä on yhteys väkivallan 
uhkan tasoon. Uhka siihen, että ryhmiin 1 ja 
2 kuuluvat henkilöt syyllistyvät väkivaltaiseen 
käytökseen, on pienempi kuin ryhmässä 3, 
etenkin jos henkilöille tarjotaan ja he ottavat 
vastaan soveltuvaa lääkitystä, psykoterapiaa tai 
päihdepalveluja. Ryhmään 3 kuuluvat henkilöt 
ovat suurin uhka väkivaltaisen käyttäytymisen 
ilmenemiselle ja vaativat erityisen intensiivisiä 
sekä monimuotoisia väliintuloja (2). 

Lähisuhdeväkivallan motiivit ja 
uhkan tasoa lisäävät tekijät 

Vaikka olemme keskittyneet mustasukkaisuu-
den rooliin lähisuhdeväkivallan uhkaa lisäävänä 

TAULUKKO. Mustasukkaisuuden kolme ryhmää vakavuu
den mukaan (mukailtu Cynkierin esittämästä) (2).

1.  Normaali musta-
sukkaisuus

Mustasukkaisuutta esiintyy mutta 
ilman, että varsinaiset mielenter
veysongelmat vakavoittavat sitä.

2.  Normaalista mus-
tasukkaisuudesta 
poikkeava musta-
sukkaisuus

Mielenterveyden ongelmia, kuten 
ahdistuneisuutta ja masentunei
suutta esiintyy. Muita mielenter
veyteen liittyviä ja asiaa vakavoit
tavia tekijöitä, kuten persoonal
lisuushäiriöitä, psykoottistasoisia 
sairauksia tai päihdeongelmia, ei 
esiinny. 

3.  Harhaluuloinen 
musta sukkaisuus

Mustasukkaisuus nivoutuu osaksi 
harhaluuloisuushäiriön tai muun 
psykoosisairauden uskomuksia. 
Sairaalloinen mustasukkaisuus voi 
myös olla (epäluuloisen) persoo
nallisuushäiriön ilmentymä. Erityi
sesti parisuhdekriisit ja mahdolli
nen päihdeongelma vaikeuttavat 
tilannetta.

Mustasukkaisuudesta harhaluuloisuushäiriöön
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tekijänä, tekoihin liittyy myös muita keskeisiä 
motiiveja. Esimerkiksi oman lapsensa surman-
neiden henkilöiden taustoissa on havaittavissa 
kaksi yleistä piirrettä, jotka luonnehtivat sur-
man motiivia. Ensimmäisessä puolisot olivat 
eroamassa tai toinen puoliso oli uhannut erol-
la ja tekijä surmasi lapset kostoksi. Toisessa 
yleisessä piirteessä teon taustalla olivat tekijän 
vakavat mielenterveyden ongelmat tai pitkäkes-
toinen masennus (4). 

Kostonhalun taustalla voisi nähdä esimerkik-
si alttiutta käyttää alistamista ja kontrollointia 
ongelmanratkaisukeinona. Kyseessä voi tällöin 
olla narsististen, vaativien ja antisosiaalisten 
persoonallisuuden piirteiden ilmentyminen. 
TAULUKOSSA esitettyä ryhmittelyä voisikin laa-
jentaa kattamaan myös mahdollisten persoo-
nallisuushäiriöiden komplisoivan vaikutuksen. 
Pelkkä harhaluuloisten mustasukkaisten ryh-
mään kuuluminen ei kuitenkaan automaattisesti 
tarkoita sitä, että henkilö olisi väkivaltainen. Vä-
kivallan konkretisoituminen vaatii todennäköi-
sesti myös muita riskitekijöitä. On mahdollista, 
että henkilö on vaikeasti mustasukkainen mutta 
ei käytä väkivaltaa tai on vain lievästi mustasuk-
kainen mutta silti väkivaltainen.

Muita keskeisiä väkivallan uhkaan vaikuttavia 
tekijöitä ovat ainakin itsetuhoisuus, murha-aja-
tukset ja aiempi väkivaltainen käytös. Esimer-
kiksi puolet henkilöistä, jotka päätyivät surmaa-
maan perheenjäsenen, olivat uhanneet itsemur-
halla ennen tekoa. Itsetuhoiseen käytökseen voi 
liittyä myös masennusta. Murha-ajatukset ovat 
olennainen kohdennetun väkivallan uhkan ta-
soa nostava tekijä. Tutkimuksen mukaan lähes 
kaikki henkilöt, jotka päätyivät surmaamaan 
perheenjäsenen, olivat miettineet tekoa pidem-
pään ja heidän käyttäytymisessään oli havaitta-
vissa merkkejä, jotka viittasivat surmaan. Lähi-
suhdeväkivallassa on ilmennyt muihin väkival-
lan muotoihin verrattuna enemmän väkivallan 
käyttämistä ja väkivaltaisella teolla uhkailua 
itseä tai lähipiiriä kohtaan ennen tekoa (4). 

Erotilanne on selkeä riski väkivallalle (11). 
Naisen riski tulla surmatuksi parisuhteessa on 
erityisen suuri suhteen päättyessä (12). Myös 
Suomessa parisuhdetappokuolleisuus eroamas-
sa olevilla tai vastaeronneilla naisilla oli ainakin 
kymmenkertainen verrattuna parisuhteessa elä-

vien naisten kuolleisuuteen vuosina 2003–2009 
(13). Jopa 76  %:ssa naisiin kohdistuneista ta-
poista ja 85 %:ssa naisiin kohdistuneista tapon 
yrityksistä taustalla oli ollut edeltävää vainotuk-
si tulemista (14). Tappamisen tai tapon yrittä-
misen riskin on todettu lisääntyvän, jos tekijä 
on uhannut tappaa naisen, uhannut häntä aseel-
la, tai jos tekijä on uhannut vahingoittaa lapsia 
tilanteessa, jossa nainen on lähtenyt parisuh-
teesta eikä palaa siihen takaisin (15). 

Lähisuhdeväkivallan tausta-
tekijöistä kohdennetun väkivallan 
uhka-arvioon ja viranomais-
yhteistyöhön 

Mustasukkaisuutta ja mielenterveysongelmia 
esiintyy monissa parisuhteissa. Pelkästään näi-
den taustatekijöiden perusteella ei voida etukä-
teen arvioida sitä, kuka tällaisia ongelmia koke-
vista henkilöistä päätyy toteuttamaan vakavan 
lähisuhdeväkivallan teon. Tarkempaan kohden-
netun väkivallan uhka-arvioon on olemassa ar-
viointimenetelmiä, joilla uhkan tasoa voidaan 
arvioida ja tehdä toimenpiteitä sen alentami-
seksi. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta on 
Marak – moniammatillinen riskin arviointi, 
jolla pyritään tunnistamaan uusiutuvan lähi-
suhdeväkivallan uhreja ja parantamaan heidän 
turvallisuuttaan (16). Toiminta edellyttää tii-
vistä yhteistyötä eri viranomaisten, kuten ter-
veydenhuollon ja poliisin kesken. Keskeistä on, 
että riskinarvioinnissa yhdistyy eri toimijoiden 
arvio tilanteesta ja sen vakavuudesta. 

Marak-arviointimenetelmä, samoin kuin 
muut kohdennetun väkivallan uhkan tason ar-
vioimiseen kehitetyt menetelmät, pohjautuvat 
strukturoitujen riskinarviointimenetelmien 
käytänteisiin. Näissä menetelmissä kerätään tie-
toa tekijöistä, joiden on tutkimuksissa todettu 
lisäävän väkivaltaisen käyttäytymisen todennä-
köisyyttä. Menetelmät eivät ole tarkkoja psyko-
metrisia testejä, vaan niissä kerätään monipuo-
lisesti tietoa henkilön historiasta, nykyisyydestä 
ja käyttäytymistavoista. Riskimuuttujien perus-
teella työstetään jäsennys siitä, miten tekijät yh-
dessä voivat vaikuttaa henkilön mahdolliseen 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Tällaisen laa-
jaan riskien tunnistamiseen perustuvan jäsen-
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nyksen pohjalta voidaan pohtia moniammatil-
lisia keinoja, joilla mahdollinen väkivaltainen 
käyttäytyminen voitaisiin estää tai joilla sitä 
voidaan parhaiten hallita (17). 

Parisuhteissa esiintyvän vaikean mustasuk-
kaisuuden tunnistamista voi vaikeuttaa musta-
sukkaisen henkilön näennäinen ”normaalius” 
ja harha usko musten rajoittuminen parisuhtee-
seen. Mustasukkaisuuden kohteeksi joutunut 
henkilö saattaa piilotella ja hävetä asiaa, joka jää 
usein lähipiiriltäkin pimentoon. Eri viranomai-
set voivat ottaa asian puheeksi suoralla mutta ra-
kentavalla tavalla, ja tällä voi olla suuri merkitys 
ongelmien avaamisessa. On kuitenkin muistet-
tava, että mustasukkaisuutta kokevan henkilön 
psykiatriseen tai psykologiseen hoitoon moti-
voiminen voi olla tuloksetonta. Huonon hoi-
tomotivaation yleinen syy on puuttuva sairau-
dentunto. Näissä tilanteissa oheisoireet, kuten 
masennus, voivat tulla avuksi – niiden kautta 
voi olla helpompi hyväksyä hoito. Huomion-
arvoista on, että näyttöä harhaluuloisuushäiriön 
positiivisesta hoitovasteesta psykoosilääkityk-
seen on kuitenkin saatu joissain tutkimuksissa 
(18). Kokonaisuudessaan tulevaisuuden hoito- 
ja tutkimustyössä kannattaisi panostaa tapoihin 
lisätä hoidon hyväksyttävyyttä. Parhaimmillaan 
se voisi johtaa oireen poistumiseen tai lievitty-
miseen ja sairaudentunnon kehittymiseen. 

Tärkeä merkitys on myös sillä, että viran-

omaiset jakavat tietoa tilanteesta yli ammattira-
jojen, sikäli kuin lainsäädäntö tämän mahdollis-
taa. Eri viranomaisilla voi olla väkivallan uhkaan 
liittyvää tietoa eri näkökulmista. Esimerkiksi 
terveydenhuollon ammattilaisen arvio musta-
sukkaisuuden vakavuudesta voi perustua hen-
kilön itsensä kertomaan tietoon, eikä käytettä-
vissä ole tietoa henkilön kohteelle sanomista tai 
kirjoittamista asioista. Poliisilla tällaista tietoa 
taas voi olla. Poliisilla sen sijaan ei ole pätevyyt-
tä arvioida mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöiden vakavuutta tai tunnistaa luotettavasti 
harhaluuloisuustasoista mustasukkaisuutta. 

Lopuksi

Mustasukkaisuuden ja lähisuhdeväkivallan vä-
lillä on yhteys, joka vakavimmissa tapauksissa 
voi eskaloitua vakavaksi kohdennetun väkival-
lan teoksi. Mustasukkaisuuden ilmeneminen 
parisuhteessa vaatii arvioita, joissa selvitetään, 
täyttääkö mustasukkaisuus harhaluuloisuushäi-
riön tai muun mielenterveyden häiriön diag-
nostiset kriteerit. Väkivallan kokonaisuhkan 
arvioimiseksi ja toimenpiteiden määrittelemi-
seksi tulisi hyödyntää sellaista strukturoitua ris-
kinarviointimenetelmää, jossa mielenterveyden 
ja käyttäytymisen häiriöiden arvioinnilla on 
keskeinen osuus, erityisesti mustasukkaisuuden 
vakavuuden arvioinnissa. ■
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SUMMARY
From jealously to delusional disorder: Recognition and intervention as a part of preventing domestic violence
A connection between jealousy and domestic violence has been established. In some severe cases violence can result in the 
death of a family member. Jealousy only occurs in some cases of domestic violence and is one factor in a multifaceted chain 
of events. Severe jealousy can, however, be the crucial risk factor. Severe cases of jealousy may meet the diagnostic criteria 
for delusional disorder. Jealousy in intimate relationships should therefore be assessed as a part of psychiatric evaluation. A 
structured assessment tool should be utilised in a multidisciplinary context to assess the risk of severe targeted violence and 
the plan for managing it.  
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