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Sammanfattning  En av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar i Sverige är 

suicid. Den ökade psykiska ohälsan är en vanlig bakomliggande 

orsak till suicidalitet bland unga. Sjusköterskor upplever ofta en 

viss osäkerhet i mötet med unga suicidala patienter då de, i 

bemötandet, inte vet hur de ska gå tillväga. Kunskap och 

förutsägbarhet är viktiga faktorer för att i tid upptäcka ett 

suicidalt beteende. Syftet med studien var att belysa vilka 

faktorer som är betydelsefulla i mötet med unga suicidala 

patienter. Studien är genomförd i form av en litteraturstudie där 

resultatet baserades på analysen av 16 vetenskapliga artiklar 

som noga granskades och bearbetades. Resultatet i studien visar 

att kunskapen kring suicidalitet är en viktig faktor för att 

underlätta sjuksköterskans möte med den unga suicidala 

patienten. En mängd olika strategier har utarbetats varav 

samtliga bygger på acceptans, förståelse och respekt. 

Sjuksköterskan kan bidra med emotionellt-, praktiskt- och 

socialt stöd samt främjande av andlighet. Det främsta målet är 

att patienten ska återfå sin inre kontroll och gå från en 

dödsorienterad till en livsorienterad syn på livet. 

Sjuksköterskeutbildningen bör innehålla undervisning kring 

suicidalitet och ungas psykiska ohälsa. Vidare behövs 

kunskapen kring ungas suicidalitet breddas och 

bedömningsunderlag implementeras i vården.               
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Abstract One of the most common causes of death among adolescents in 

Sweden is suicide. The increased mental illness is a common 

underlying cause of suicidality. Nurses often experience the 

meeting with young suicidal patients as difficult, because of the 

ignorance about how to handle the situation. Knowledge and 

predictability are of importance for finding out the elements 

behind a suicidal behavior. The aim of this study was to 

illustrate important elements to administrate in the meeting with 

young suicidal patients. The study was conducted as a literature 

study and the result was based on 16 well processed research 

articles. The result showed that knowledge about suicide was an 

important element to help nurses in their meeting with young 

suicidal patients. The nurse can work through different strategies 

which all are based in acceptance, understanding and respect. 

The nurse can contribute the patient with different kinds of 

support, for example emotional, practical and social support and 

further promote spirituality. When this is contributed patients 

more easily regain their inner locus of control and move from a 

death-oriented to a life-oriented view of life. In the education for 

nurses, knowledge about suicidility and mental illness among 

adolescents should be increased. Knowledge about young 

suicidal patients and assessment of suicide should be applied in 

health care services.   
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Inledning 

 

En av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar i Sverige är suicid. Av 100 000 

kvinnor i Sverige mellan 15 och 24 år som skrevs ut från sjukhus 2008, skrevs 310 

stycken av dem ut, efter att avsiktligt ha utfört en självdestruktiv handling såsom skada 

eller förgiftning (Socialstyrelsen, 2009). För män i samma ålder och år var siffran 110 

per 100 000 som skrevs ut. För både män och kvinnor i alla åldrar har antalet 

suicidförsök ökat markant sedan 1999. Dödligheten i suicid har däremot minskat de 

senaste 20 åren enligt Socialstyrelsen (2011). Kihlström (2011, 30 april) beskriver att 

ungdomar i åldrarna 18 till 29 år i Halland oftare övervägt att ta sitt liv, har ett sämre 

psykiskt välbefinnande, är mer stressade och känner mindre tillit, jämfört med andra 

åldersgrupper. En vanlig orsak till suicidalt beteende är psykisk ohälsa som ofta 

orsakats av olika stressfaktorer (Lakeman, 2010; Statens offentliga utredningar [SOU], 

2006). Sjuksköterskor kommer att möta suicidnära ungdomar i nästan alla typer av 

vårdsammanhang och det är något som upplevs svårt av många sjuksköterskor. 

 

Från 2006 är det en skyldighet för hälso- och sjukvården att anmäla de suicid och 

suicidförsök som begås av patienter som varit i kontakt med vården (Socialstyrelsen, 

2010). För att få antalet att minska bör kunskapen om suicidprevention, vårdplanering 

och befintliga vårdprogram ökas hos sjukvårdspersonalen då denna anses bristfällig.  

 

 

Bakgrund 

 

Synen på suicid har förändrats från det romerska rikets tid fram till idag (Wallin, 2007). 

Tidigare förkastades de som begick suicid och ansågs vara inspirerade av djävulen. 

Synen på suicid har förändrats på så sätt att personer som begått suicid till en början 

begravdes i skogen. Med tiden ändrades detta och det var då tillåtet att begravas precis 

utanför kyrkogården och den döde blev bestraffad genom att kyrkan tog rätten till 

evigheten ifrån dem. Den så kallade begravningen skedde utan klockringning och böner. 

Suicid har varit en kriminell handling och synd i Sverige fram till 1864. Det var inte 

förrän år 1908, som de som begått suicid, tilläts begravas i vigd jord. Suicid anses än 

idag vara en handling som är laddad med skam och skuld och är kopplat till 

avståndstagande (Stain, 2008). Denna skam- och skuldstämpel lever kvar än idag men 

synen på suicid har förändrats successivt. Många tar avstånd till kommunikation kring 

suicidala handlingar eftersom många upplever döden som något otäckt och fientligt. 

Även Beskow (2000) menar att avståndstagande kopplas till ordet suicid men ordet 

väcker även intresse och uppmärksamhet. En felaktig uppfattning som fortfarande 

florerar, är att om en person tagit beslutet att begå suicid och berättar detta för en 

anhörig, är det ett faktum och inga åtgärder kan vidtas för att förhindra personen att 

begå handlingen (Stain, 2008). En annan felaktig uppfattning anses vara att ämnet suicid 

borde undvikas, då rädsla ofta föreligger för risken att väcka tankar hos en misstänkt 

suicidbenägen person. 
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Suicid 
 

Enligt Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2005) står ordet suicidalitet för ett tillstånd 

som präglas av suicidtankar samt är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, suicidförsök 

och fullföljda suicid. Suicidalitet innebär, för personen, att vara suicidal. Begreppet 

suicidalitet har sakta införts och numer används inte ordet självmord då det anses vara 

ett mer mörkt och mordiskt ord. Suicidal process innebär förloppet från att tankarna på 

suicid börjar till att personen planerar, gör suicidförsök och till sist begår suicid 

(Beskow, et al., 2005; Socialstyrelsen, 2003). Suicidförsök är ett beteende som kan ha 

ändamålet att leda till döden eller vara ett sätt att ropa på hjälp och det kan vara 

livshotande (Socialstyrelsen, 2003). De personer som försökt begå suicid eller har 

suicidala tankar och som bedöms som riskbenägna benämns som suicidnära. 
 

Suicidalitet och bakomliggande faktorer 

 

Hopplöshet, fientlighet, isolering och negativ självuppfattning kan bidra till en ökad 

suicidrisk bland ungdomar (Rutter & Behrendt, 2004). Socialt stöd från familjer och 

vänner är starkt kopplat till ett hälsosamt liv. Vänner anses betyda mycket för 

ungdomar, och har de bra vänskaps- och familjeband kan det bidra till minskat suicidalt 

beteende. Steele och Doey (2007) anger ett antal riskfaktorer som kan ligga bakom ett 

suicidalt beteende hos ungdomar. Dessa är depressiva syndrom som beskrivs vara den 

absolut vanligaste, följt av annan psykisk sjukdom, missbruk, traumatiska händelser i 

barndomen, sömnproblem, barnmisshandel, suicid i familjen, stress, kärleksproblem, 

övervikt, sexualitet, svårigheter med skola eller ekonomi. 
 

Depressiva syndrom i form av både mild och svår depression har ökat bland ungdomar 

(Socialstyrelsen, 2003). Depression är ofta en bakomliggande orsak till suicid för unga 

kvinnor och män men är i de flesta fall behandlingsbar och kan på så sätt vända det 

suicidala förloppet (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Upprepade depressiva perioder och 

ångest ger en större risk för att personen kan bli suicidal. Enligt Beskow et al. (2005) är 

tecken på depression upprepade tankar på döden eller suicidplaner, betydande 

viktminskning/ökning, sömnrubbningar, agitation eller återhållsamhet, 

koncentrationssvårigheter, energibrist, starka skuldkänslor och en känsla av att vara 

värdelös. Minskat intresse eller glädje och nedstämdhet är två symtom som alltid 

förekommer vid depression.   

 

Suicidprevention 

 

En stor del av preventionsarbetet innebär att ge stöd och finnas där för den unga 

suicidala patienten (SOU, 2006). Med ungdomar avses personer mellan 15 och 24 år 

vilka vidare benämns som den unga suicidala patienten. Enligt Nordstedts (2009) 

definieras stödja som att hålla uppe eller bära upp men även att ge stöd, hjälpa, främja 

och uppmuntra. Vidare definierar Svenska Akademin (2009) stöd som hjälp med inslag 

av sympati. I sin tur definieras hjälp som, hjälp till självhjälp, vilket är en typ av 

praktiskt stöd som betyder att hjälpen leder till att den hjälpbehövande kan klara sig 

själv i slutändan (Svenska Akademin, 2009). Socialt stöd definieras enligt Rutter och 

Behrendt (2004) som känslan av att tillhöra ett socialt nätverk där familj, kamrater och 
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samhälle ingår.  
 
Brunero, Smith, Bates och Fairbrother (2008) menar att attityder till suicid kan spegla 

antalet suicid och suicidförsök bland ungdomar. Även kunskapen om suicid och 

preventionsarbete bland hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna förändra attityderna 

till suicid. Synen på suicid har ändrats från att ha ansetts vara en ensam modig handling 

till något som uttryckt svaghet och kopplats till psykisk sjukdom som kan kräva 

medicinsk behandling (Tegern, Beskow & Eriksson, 2003). Genom ökad kunskap och 

medvetenhet om suicid kan de gamla myterna förändras och därmed underlätta och 

möjliggöra preventiva suicidåtgärder (Stain, 2008). Betydelsen av att ha ett balanserat 

förhållningssätt till suicid innebär att undvika avståndstagande och inte förbise 

handlingen. Vägen till suicidhandlingen är ofta lång och för att bryta den negativa 

processen krävs att sjuksköterskan upptäcker ett suicidalt beteende i rätt tid, det vill säga 

innan suicidförsöket sker, se bild 1 (Beskow, 2000, s 37).  

 

Bild 1. 

 

Prevention grundas på förutsägbarhet. Ett visst beteende kan leda till en viss framtida 

handling och därför kan suicidtankar och suicidplaner upptäckas (Socialstyrelsen & 

Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Preventionsarbetet för suicid innefattar kartläggandet 

av och kunskapen om riskfaktorer och skyddsfaktorer. Kunskaperna kring riskfaktorer 

är bredare än om skyddsfaktorer hos hälso- och sjukvårdspersonal. Skyddsfaktorer, som 

benämns vara stressreducerande och som ger minskad sårbarhet hos en suicidal person, 

är problemhantering, medicinering och socialt stöd samt känslan av sammanhang och 

mening med livet. För att på ett bra sätt klara av sin situation kan möjligheten till att 

nyttja sina skyddsfaktorer stärka den unga suicidala patienten. I en rapport som är 

skriven av Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut (2006) har ett 

preventionsprogram mot suicid utformats. Programmet ger förslag på strategier och 

åtgärder till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolhälsovården/elevhälsan. I en 
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av strategierna i preventionsprogrammet beskrivs vikten av att höja kompetensen bland 

hälso- och sjukvårdspersonal i omhändertagandet och omvårdnaden av unga suicidala 

patienter. Depression och andra psykiska sjukdomar, som är några av de bidragande 

orsakerna till suicidförsök, kopplas samman med somatisk ohälsa som det många 

gånger söks för i primärvården. I detta skede skulle preventionsåtgärder kunna sättas in 

för att upptäcka de suicidala personerna och förhindra eventuella suicidförsök. De 

åtgärder som föreslås är att hälso- och sjukvårdspersonal och andra nyckelpersoner ska 

utbildas i omhändertagandet av unga suicidala patienter. Psykiatrin i Halland har 

utarbetat ett vårdprogram för suicidprevention (Bengtsson, et al., 2010). Några av målen 

för programmet är att all sjukvårdspersonal ska ha en baskunskap om suicidalitet samt 

kunna genomföra samtal med suicidala patienter. Vidare ska patienterna bedömas inom 

ett dygn och patienten ska ha en utarbetad vårdplan. 
 
Coping är en strategi som kan tillämpas för att en person ska klara av och hantera det 

trauma eller den psykiskt påfrestande händelsen som suicid är (Nationalencyklopedin, 

2011). Det finns positiva copingstrategier som mentalt hjälper unga suicidala patienter 

att hantera situationen på ett bra sätt och komma framåt i rätt riktning (Ting, Jacobson & 

Sanders, 2008). Att få stöd från andra människor, träning, professionell hjälp samt tilltro 

och religiös hjälp är de positiva copingstrategier som beskrevs betydelsefulla vid 

suicidalitet hos en ung person. 

 

Sjuksköterskans omvårdnad vid suicid 

 

Enligt Hoven, Wasserman, Wasserman och Mandell (2009) är ökad medvetenhet och 

kunskap det första som krävs för att förebygga suicid. Socialstyrelsen (2003) menar att 

en ung patient som är suicidnära och vårdas på någon vårdnivå inom hälso- och 

sjukvården ska utvärderas angående suicidrisken och detta ska göras kontinuerligt tills 

patienten är utom fara. En psykiatrisk kontakt ska alltid rekommenderas och förmedlas 

och det är viktigt att vårdkedjan fungerar bra för att den unga suicidala patienten ska 

vilja fullfölja vården. Om patienten avstår vården innan en bedömning gjorts ska 

patienten kontaktas och följas upp. Oavsett var den unga suicidala patienten vårdas är 

det primära i det akuta skedet att säkra patienten genom att inte lämna denne ensam 

samt skapa en god relation (ibid). Peplaus interaktionsteori kan vara en teori att utgå 

ifrån för att kunna skapa en god patientrelation (George, 2011). Enligt Peplaus teori 

ingår sjuksköterskan och patienten i en process där meningen är att de ska mötas på 

samma nivå. Detta leder till att både den unga suicidala patienten och sjuksköterskan 

växer i relationen vilket skapar bättre möjligheter till återhämtning. En god 

kommunikation främjas genom att sjuksköterskan ställer öppna frågor (Beskow, 2000; 

Beskow, et al., 2005). För att skapa säkerhet och god omvårdnad är det av vikt att 

upprätta en individuell vårdplan (Socialstyrelsen, 2003). En vårdplan bör exempelvis 

innehålla problembeskrivning, åtgärdsförslag, vilka personer som är involverade i 

vården, tidsplan för utvärdering, utskrivningskriterier och vad som ska göras om 

suicidrisken ökar. Om den unga suicidala patienten har en psykisk sjukdom är det 

viktigt att ta hänsyn till den och utforma vården för att behandla detta grundtillstånd. 

Det är av stor betydelse om närstående kan få tillåtelse av den unga suicidala patienten 

att medverka i vården för att stötta denne i den svåra situationen.  
 
För att kunna utföra ett patientsäkert arbete för den unga suicidala patienten kan det vara 
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nödvändigt att övervaka patienten för att förhindra suicidförsök (Socialstyrelsen, 2003). 

I ICN:s etiska kod står det att den legitimerade sjuksköterskan ska se till att 

arbetsplatsen är säker genom att övervaka, utveckla och anpassa den (Svensk 

sjuksköterskeföreningen [SSF], 2007). Det för att skapa trygghet för unga suicidala 

patienter och öka möjligheten att skapa en terapeutisk relation (Socialstyrelsen, 2003). 

Vidare ska en riskbedömning alltid göras för att kunna avgöra vilken typ av 

övervakning som är lämplig. Det kan vara en svår balansgång mellan att skapa trygghet 

för patienten och att kränka patientens integritet. Om en ung suicidal patient i 

primärvården vägrar ta emot hjälp ska alltid ett övervägande om tvångsvård göras enligt 

lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] (SFS 1991:1128). Sjuksköterskan bör känna till 

sina begränsningar i vårdandet av unga suicidala patienter och då överlämna patienten i 

psykiatrins vård. Sjuksköterskor upplever svårigheter i vårdandet, kommunikationen 

och stödjandet till unga suicidala patienter och för att underlätta mötet med dessa 

patienter är det av vikt att klargöra sjuksköterskans möjlighet till att ge stöd.  

 

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa vilka faktorer som är betydelsefulla för sjuksköterskan i mötet med 

unga suicidala patienter. 

Metod 

 

Studien utfördes i form av en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell med syfte att 

nå fördjupad kunskap inom det aktuella området. 

 

Datainsamling 

 

Sökning efter vetenskapliga artiklar utfördes främst i databaserna Cinahl och Pubmed 

eftersom de är inriktade på omvårdnadsforskning. Vidare användes databasen Psycinfo 

för att få fram fler vetenskapliga artiklar som berörde en mer psykologisk aspekt av 

suicidalitet. Sökorden som användes var suicid, suicidförsök, suicidprevention, psykisk 

hälsa och stöd, se tabell 1. Sökordsöversikt. Dessa svenska sökord översattes till 

lämpliga termer i Svenska Mesh eller i Svensk-engelsk ordbok då termen inte hittades i 

Mesh. I Pubmed söktes de flesta orden som “majr” subject eller som “Mesh”-term. I 

Cinahl söktes orden som major concept “MM”. När sökningen gjordes i Psycinfo 

användes sökorden som Thesaurus “DE”. Subheadings som användes i vissa sökningar 

var omvårdnad, sjuksköterska, förebyggande och kontroll. Se vidare i tabell 2. 

Sökhistorik i bilaga II:1 – II:2. Ytterligare sökningar har gjorts men redovisas inte då de 

inte gav relevanta träffar. 

 

Inklusionskriterierna som avgränsade sökningarna i databaserna var, endast artiklar med 

abstract, människor, skrivna på engelska, ungdomar 13-18 år, unga vuxna 19-24 år, 

vuxna 19-44 år, publicerade de senaste tio åren och referee granskade artiklar. 
Ytterligare inklusionskriterier vid läsning av abstract var ungdomar i åldern 15-24 år, 
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sjuksköterskans omvårdnad, psykiatri för att få användbara tips, psykisk ohälsa och 

stöd. Artiklar gjorda i icke-västerländska länder inkluderades då dess innehåll bidrog 

med viktig kunskap till litteraturstudien. Exklusionskriterier var artiklar som specifikt 

inriktade sig på vuxna och äldre, artiklar riktade till läkare eller psykologer samt artiklar 

som handlade om andra specifika psykiska sjukdomar än depression, som bland annat 

psykos och schizofreni.  
 

Vid sökträffarna lästes alla titlar och av dem som stämde överrens med studiens syfte 

lästes abstracten. Totalt lästes 84 abstract och 42 artiklar valdes ut till urval 1. I urval 2 

valdes 16 artiklar till resultatet efter att artiklarna granskats vetenskapligt enligt 

bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). Artiklar med vetenskaplig grad I och 

II behölls varav elva var av grad I och fem var av grad II. De artiklar som hade 

vetenskaplig grad III valdes bort. Även reviewartiklar, artiklar gjorda mer än sex år 

tillbaka och artiklar som handlade om anhörigupplevelser uteslöts. Av de valda 

artiklarna var fem kvalitativa, åtta kvantitativa och tre var både kvantitativa och 

kvalitativa.  

 

Databearbetning 
 

De 16 artiklar som valdes i urval två genomlästes, bearbetades och det centrala 

sammanfattades av båda författarna av föreliggande studie. Artiklarnas syfte, urval och 

metod samt slutsats sammanställdes efter flera genomläsningar i tabell 3, se bilaga III:1-

III:16. 

 

Under bearbetningens början framträdde fem kategorier som motsvarade studiens syfte.  

Dessa kategorier var; kunskap, strategier, coping, sjuksköterskans vårdande hållning 

och hinder i vårdandet. Kategorierna fick en varsin färgkod som låg till grund när 

artiklarna lästes igenom ytterligare gånger. Innehållet i artiklarna färgkodades efter den 

kategori de tillhörde. Under bearbetningen av artiklarna reducerades kategorierna till tre 

stycken, vilka slutligen utgjorde rubrikerna kunskap, strategier samt sjuksköterskans 

vårdande förhållningssätt. 

 

 

Resultat 
 

Kunskap  

 

Den bästa lärdomen om suicid erhålls genom att möta suicidala patienter och få ta del 

av deras tankar och upplevelser enligt sjuksköterskorna i Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och 

Chens (2010) studie. Något som sjuksköterskorna tog till när de kände sig osäkra i 

situationen var att återkoppla till gamla erfarenheter av omvårdnad vid suicidalitet för 

bättre förståelse i den aktuella situationen. Det framkom i Chan, Chien och Tso (2009) 

och Sun, Long, Boore och Tsaos (2006a) studie att det fanns en kunskapsbrist om suicid 

bland sjuksköterskor. Enligt Carlén och Bengtsson (2007) var kunskap kring suicidalitet 

av stor betydelse. Att som sjuksköterska veta vilken eller vilka faktorer som låg bakom 

handlingen kunde leda till en bättre stödfunktion i vårdandet. Likaså kunde kunskap om 
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de effektiva copingstrategier patienter uttryckt, underlätta stödjandet för sjuksköterskan 

(Alexander, Haugland, Ashenden, Knight & Brown, 2009). Patienterna i Suns et al. 

(2006a) studie upplevde det som betydelsefullt att de blev tillfrågade om sina behov och 

mål när de kom till avdelningen.  

 

Kunskap om varningssignaler var av betydelse för sjuksköterskan för att upptäcka det 

suicidala tillståndet hos den unga patienten (Sun, Long, Boore & Tsao, 2006b). 

Sjuksköterskorna i studien beskrev olika sätt att upptäcka suicidrisk hos patienterna där 

sjuksköterskans noggranna observationer och bra samtalsmetodik var de mest centrala. 

Utbildning om suicidalitet kunde bidra till stressreducering hos sjuksköterskorna då de 

fick möjlighet att utforma en handlingsberedskap. Sjuksköterskorna i Chans et al. 

(2009) studie menade att de som genomgått utbildning var mer kompetenta i förståelsen 

och i bedömningen av unga suicidala patienter. En studie utförd på ungdomar mellan 18 

och 24 år visade att riskfaktorer för suicid kunde vara om den unga patienten hoppat av 

skolan i ung ålder, föräldrars skilsmässa, missbruk, stressande livshändelser och psykisk 

ohälsa (Donald, Dower, Correa-Velez & Jones, 2006). Ungdomarna hade nytta av att 

genomgå ett preventionsprogram då det ökade kunskapen och förståelsen för suicid för 

dem (Portzky & van Heeringen, 2006). Det kunde bidra till att ungdomarna kunde se 

riskfaktorer gällande suicidbeteende i sin omgivning. En skyddsfaktor mot suicid och 

hopplöshetskänslor var enligt ungdomarna i Taliaferro, Rienzo, Miller, Pigg och Dodds 

(2008) studie om de var atletiska och regelbundet deltog i olika former av idrott.   

Det var viktigt för sjuksköterskorna att veta när deras kunskap var begränsad och de var 

i behov av att få hjälp från en annan vårdinstans (Sun, et al., 2006a). Enligt 

sjuksköterskorna i studien ansågs teamarbetet kring den unga suicidala patienten vara en 

stor del i vårdandet och det var viktigt att det fungerade bra samt att lärdomar delades 

mellan team-medlemarna. Det var alltid en läkare eller psykiatriker som vid behov 

skulle diagnostisera och medicinskt eller psykoterapeutiskt behandla den eventuella 

bakomliggande sjukdom som bidragit till suicidalitet. Sjuksköterskorna i Suns et al. 

(2006b) studie skiljde mellan lättare och mer komplexa tillstånd. Med komplexa 

tillstånd menade sjuksköterskorna de patienter som var suicidbenägna och ansågs 

behöva en mer säker omgivning än vad den vanliga vården kunde erbjuda. Då patienten 

ansågs vara i ett mer komplext tillstånd skulle denne flyttas över till psykiatrisk vård för 

specialisthjälp.  

 

Strategier 
 

Stanley et al. (2009) visade att en form av kognitiv beteendeterapi för suicidbenägna 

ungdomar upplevdes vara en effektiv strategi. En del i den strategin var att 

sjuksköterskan och patienten tillsammans skulle utforma en säkerhetsplan för att minska 

risken för återfall. Säkerhetsplanen innehöll de sorters stöd patienten kunde behöva samt 

copingstrategier som till exempel problemlösning, uppsättande av mål och reducering 

av negativa känslor. Copingstrategierna som beskrevs kunde vara interna eller externa. 

De externa copingstrategierna, som exempelvis hjälp från anhöriga och sjukvård, tog 

ofta överhand när de interna strategierna svek. Interna copingstrategier kunde 

patienterna utan hjälp från andra utföra, då ofta i form av kognitiv distraktion (ibid). 

 

En strategi som sjuksköterskorna ansåg effektiv var att information och frågor borde 

ställas vid rätt tillfällen (Sun, et al., 2006a), och om patienten ändå inte var villig att 
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kommunicera vid det tillfället, gjorde sjuksköterskan bäst i att låta patienten vara ifred 

en stund för att senare komma tillbaka och göra ett nytt försök (Tzeng, et al., 2010). 

Patienterna i Suns et al (2006a) studie upplevde obehag då sjuksköterskan tog upp 

känsliga ämnen när familjen var närvarande.   

 

En bedömning av den unga suicidala patienten skulle enligt sjuksköterskorna ske i 

samband med det första mötet för att sedan kontinuerligt följas upp genom hela 

vårdtiden (Tzeng, et al., 2010). I bedömningen och vården behövde hänsyn tas till 

vilken personlighet den unga suicidala patienten hade, enligt Carlén och Bengtsson 

(2007). Sjuksköterskorna i studien beskrev olika kategorier av personlighetsdrag som 

vårdandet kunde bygga på. Sjuksköterskorna upplevde patienterna utifrån två 

kategorier, de ”märkta” och de ”lidande”. De ”märkta” var patienter med olika 

sjukdomar, maskbärare, de avskärmade, de sociala, de återkommande skovvisa eller de 

bestämda. De ”lidande” var patienter som upplevde hopplöshet, meningslöshet eller de 

med känslan att vara utom kontroll. Dessa personlighetsdrag påverkade vården som 

gavs till patienten. Maskbäraren, till exempel, lät helst bli att kommunicera med 

sjuksköterskan om sina känslor, vilket kunde försvåra bedömningen och vårdandet.       

 

En strategi framtagen av Larsson, Nilsson, Runeson och Gustafsson (2007) för 

bekräftande omvårdnad av suicidala patienter var SAUC- modellen (sympati, acceptans, 

förståelse och kompetens). Utifrån denna modell sågs patienten ur ett holistiskt 

perspektiv. Den inledande fasen i SAUC- modellen innebar omvårdnad utifrån ett 

sympatiskt förhållningssätt med grundläggande omvårdnadsåtgärder i fokus. Acceptans 

skulle genomsyra andra fasen i form av bekräftande av patienten som att visa respekt 

och engagemang. Tredje fasen innebar att sjuksköterskan samtalade med patienten kring 

dennes upplevelse och tankar och visade förståelse gentemot det som framkom. I den 

fjärde och sista fasen försökte sjuksköterskan motivera de åtgärder som gjordes för att 

inte förolämpa patienten (ibid). En suicidal patient hade ofta tappat greppet om 

verkligheten och fann inte något positivt med livet (Cutcliffe, Stevenson, Jackson & 

Smith, 2006). Cutcliffe et al. (2006) beskrev en strategi om hur sjuksköterskan kunde 

hjälpa patienter att åter bli livsorienterade. Den första fasen av tre innefattade 

grundläggande mänsklig omtanke samt framhållande av livets ljusa sidor för patient. I 

andra fasen hjälpte sjuksköterskan patienten att förstå vad livet har att ge, rörde upp 

känslor och hittade de saker patienten tidigare tyckt om. I den sista fasen fanns 

sjuksköterskan som en hjälpande hand genom den kris patienten befann sig i. En 

hjälpande strategi för suicidala ungdomar som Diamond et al. (2010) undersökt och 

utvärderat var att familjen skulle vara mer involverade i vården för snabbare 

återhämtning. Det framkom att den sortens vård minskade de suicidala tankarna hos 

patienterna men att vårdtiden inte blev kortare, i jämförelse med vanlig vård.   

Ungdomarna i Portzkys et al (2006) studie beskrev copingstrategier som de valt att 

använda sig av i svåra situationer och som varit mer eller mindre effektiva. Bland dem 

nämndes passivitet, dämpade reaktioner och undvikande beteende. Socialt stöd och 

uttryckande av sina känslor beskrevs som mer frekvent använt vilket ansågs vara 

positivt. Olika copingstrategier passade olika bra beroende på vilken personlighetstyp 

den unga suicidala patienten hade (Carlén & Bengtsson, 2007). Alexander et al. (2009) 

skrev i sin studie om ytterligare copingstrategier patienter tyckt varit bra, där positivt 

tänkande var en av de mest användbara copingstrategier som patienterna tog hjälp av. 

Stimulerande aktiviteter och att hjälpa andra var ytterligare strategier som framkom. 

Fysisk aktivitet beskrevs som suicidreducerande bland ungdomarna i Taliaferros et al. 
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(2008) studie och skulle då helst vara regelbunden samt vara varierande. 

 

Sjuksköterskans vårdande förhållningssätt 
 

Något som de suicidala patienterna upplevde var av betydelse var att sjuksköterskor 

visade förståelse gentemot dem i mötet (Cutcliffe, et al., 2006).  Innan mötet med den 

unga suicidala patienten behövde sjuksköterskan vara förberedd inför det genom att 

vara medveten om de egna tankarna och känslorna (Tzeng, et al., 2010). Att vara väl 

förberedd innebar att på ett känslomässigt plan vara stabil, att tolka vart patienten 

befann sig i den suicidala processen samt om denne var öppen eller sluten som person 

(Carlén & Bengtsson, 2007; Tzeng, et al., 2010).   

… rocks (patients) thrown into water (nurses) created ripples on the 

water (the nurses´ negative emotional reactions), which disturbed the 

nurses´ originally calm mood. If nurses could be like water, accepting the 

rock after its entry, their persistence would allow them to enter the 

patients´ inner world. Patience is therefore crucial when waiting for 

patients to open their inner doors (Tzeng, et al., 2010, s.1401).  

Genom sitt förhållningssätt kunde sjuksköterskorna, genom sitt agerande med unga 

suicidala patienter, visa vilka attityder de genomsyrades av (Cutcliffe, et al., 2006). De 

suicidala patienterna i Cutcliffes et al. (2006) studie samt sjuksköterskorna och 

patienterna i Sun’s et al. (2006a) studie menade att medvetenhet om enskilda attityder 

och synsätt på suicidalitet borde klargöras. Det visades i Chans et al. (2009) studie att 

negativa attityder bland sjuksköterskorna till stor del kunde grunda sig i okunskap kring 

suicidalitet. Var attityderna inskränkta och förlegade kom dessa att sätta sin prägel på 

mötet och därför var förändringen av den negativa bilden av stor vikt (Cutcliffe, et al., 

2006; Sun, et al., 2006a). Tzeng et al. (2010) fann att sjuksköterskorna ofta tog avstånd 

till de suicidala patienterna och hade dåligt tålamod i vården kring dem, då 

sjuksköterskorna inte visste hur situationen skulle hanteras. För att på ett bra sätt möta 

patienten ansåg sjuksköterskorna i Tzengs et al. (2010) studie att reflektion över de egna 

känslorna var nödvändigt. Utbildning i etik och att ha genomgått reflektionsprogram 

visades i Suns et al. (2006b) studie hjälpa sjuksköterskorna att utföra ett bättre stödjande 

arbete. Det fanns flera olika sorters stödfunktioner den unga suicidala patienten kunde ta 

hjälp av (Sun, et al., 2006a; Sun, et al., 2006b). Många suicidala patienter fann det 

effektivt att ta hjälp av ett andligt stöd i den suicidala processen (Alexander, et al., 2009; 

Sun, et al., 2006a; Sun, et al., 2006b) . En del patienter fann det andliga stödet inom sig 

själva medan andra fann det genom religiös åskådning. Vissa patienter upplevde att det 

andliga stödet och böner kunde minska den inre förvirringen (Sun, et al., 2006a). Denna 

form av stöd var den som i Alexanders et al. (2009) studie visades vara den som 

användes mest av patienter med psykisk sjukdom och som överlevt ett suicidförsök. 

Existentiella kriser var ofta en del i återhämtningen från suiciadilitet genom att 

patienterna såg tillbaka på det tidigare livet och samtidigt blickade mot framtiden, vilket 

ofta resulterade i att patienterna insåg hur skört livet var (Cutcliffe, et al., 2006). De 

skulle börja leva igen och det upplevdes ofta som en existentiell kris av patienterna då 

det var svårt att helt släppa taget om det tidigare suicidala livet.   

 

Att som sjuksköterska stödja den unga suicidala patienten på ett emotionellt plan var av 

stor betydelse enligt Sun et al. (2006b). För att kunna möta den unga suicidala patienten 
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på ett bra sätt borde sjuksköterskan bygga upp en förtroendefull relation (Tzeng, et al., 

2010). Enligt patienterna i Suns et al. (2006a) studie var en bra relation med 

sjuksköterskan väldigt viktig. Ett sätt att bygga denna relation kunde vara att bjuda in 

patienten i kommunikationen och mötas på samma plan för att patienten skulle finna 

tillit till sjuksköterskan. Flertalet patienter uppskattade när sjuksköterskorna visade 

empati genom bekräftande av deras känslor och emotionella smärta (Sun, et al., 2006b). 

Ett visat intresse, närvaro och förståelse från sjuksköterskan, visade sig vara betydande 

för det emotionella stödet (Cutcliffe, et al., 2006; Tzeng, et al., 2010). När 

sjuksköterskan uppvisade ett icke- dömande förhållningssätt gentemot den unga 

suicidala patienten infann sig hos denne ett större lugn och en trygghetskänsla 

(Cutcliffe, et al., 2006; Sun, et al., 2006a). Ett hinder för att kunna ge individanpassad 

vård och vara rådgivande beskrevs i Carlén och Bengtssons (2007) studie vara 

kombinationen av sjuksköterskans icke professionella attityd och dess inflytande på det 

praktiska arbetet. Samtidigt kunde en reflekterande attityd möjliggöra en unik 

vårdsituation med patientens upplevelser i centrum. Då sjuksköterskan bemötte 

patienten på ett mänskligt sätt och pratade om vardagliga saker kände flera patienter sig 

mer värdefulla (Cutcliffe, et al., 2006; Tzeng, et al., 2010). Carlén och Bengtsson (2007) 

samt Donald et al. (2006) fann i sina studier att en ung suicidal patient med starkt inre 

locus of control hade god kontroll över sitt liv och hade därmed bra förutsättningar att 

klara sig ur den suicidala krisen. Då patienten inte hade kontroll över de inre känslorna 

var de, enligt sjuksköterskorna, rädda för att kunna skada närstående eller att 

katastrofkänslorna skulle ta övertaget (Carlén & Bengtsson, 2007). Genom emotionellt 

stöd från sjuksköterskan kunde patienten stärka sin inre locus of control. Patienterna i 

Cutfliffes et al., (2006) studie upplevde det betydelsefullt att kunna acceptera och tillåta 

sina suicidala tankar och känslor för att kunna komma vidare i rätt riktning för 

återhämtning. Sjuksköterskan kunde, enligt patienterna, stödja dem i att balansera sina 

känslor, utföra ett moment i taget och leva i nuet. Carlén och Bengtsson (2007) fann att 

hopplöshet var något som suicidala patienter ofta kände och som speglade deras syn på 

livet. Hopplösheten fick patienterna att känna sig blockerade vilket gjorde det svårare 

för dem att se ljust på framtiden. Detta komplicerade sjuksköterskornas stöd till 

patienterna och hjälpen till återhämtning. Ingjuta hopp var något sjuksköterskan kunde 

hjälpa till med, för att patienten skulle återfå livsglädjen (Cutcliffe, et al., 2006; Sun, et 

al., 2006b; Waldrop, et al., 2007). Genom att sjuksköterskorna diskuterade med den 

unga suicidala patienten vad som gjorde att livet var värt att leva, kunde ingjutande av 

hopp ske (Stanley, et al., 2009). Ett ”hopp-kit” kunde konstrueras av patienten själv med 

syfte att återfå hoppet i jobbiga situationer då hoppet svikit. Bilder på personer som 

patienten tyckte om och betydelsefulla saker kunde till exempel finnas i ”hopp-kitet”.     

 

Sjuksköterskan kunde stödja den unga suicidala patienten praktiskt enligt Sun et al. 

(2006b). Detta praktiska stöd kunde ske genom att säkra miljön kring patienten och 

avlägsna föremål som kunde vara skadliga. Det patienter själva upplevt effektivt, för att 

känna trygghet, var att finna en säker plats att vistas på och som skyddade från ett 

fortsatt skadligt beteende (Alexander, et al., 2009; Cedereke & Öjehagen, 2007). Detta 

var beroende av hur patientens suicidala historia sett ut och hur långt patienten kommit i 

återhämtningen. Vidare framkom det i en studie av Chan et al. (2009) att ett gott 

praktiskt stöd sjuksköterskan kunde utföra var en planerad placering av patienten i 

vårdrummet på avdelningen. Patienten borde ha sitt rum så nära 

sjuksköterskeexpeditionen som möjligt, för att underlätta de täta observationerna som 

krävdes. Patienterna och sjuksköterskorna i Suns et al., (2006a) studie underströk vikten 

av en lugn och trygg vårdmiljö då det enligt patienterna minskade det självdestruktiva 
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beteendet. Genom att sjuksköterskan engagerade patienten och de tillsammans satte upp 

mål för patientens framtid kunde det bidra till underlättande av återhämtningen (Stanley, 

et al., 2009). Ett annat slags praktiskt stöd visades i en studie av Cedereke och Öjehagen 

(2007) vilket innebar att patienterna hade hjälp av att delta i dagliga aktiviteter för att 

hålla tankarna fokuserade på annat vilket även styrktes av Alexander et al., (2009). 

Exempel på dagliga aktiviteter kunde vara fysisk aktivitet som lagsport vilket visade sig 

vara suicidpreventivt (Donald, et al., 2006; Taliaferro, et al., 2008). För att förebygga 

suicid räckte det inte enbart med fysisk aktivitet (Taliaferro, et al., 2008). Däremot 

förebyggde regelbunden fysisk aktivitet mental ohälsa som i sin tur förebyggde suicid 

genom ökat välbefinnande.  

 

För unga suicidala patienter var det viktigt att det sociala stödet stärktes så att det kunde 

hjälpa dem till återhämtning (Stanley, et al., 2009). Genom ett ökat socialt stöd 

upplevde de unga suicidala patienterna att de återhämtade sig snabbare, jämfört med de 

som inte upplevde starkt stöd från familj och vänner (Sun, et al., 2006b). Att återta den 

sociala kontakten med närstående borde enligt patienterna i Cutcliffes et al. (2006) 

studie ske successivt och börja med en eller två personer. Patienterna upplevde ofta att 

sjuksköterskan var en bra person att börja med för att i nästa steg återetablera kontakten 

med en närstående. För att förhindra suicid ansågs ett starkt familjestöd i kombination 

med bra självförtroende vara viktiga skyddsfaktorer (Donald, et al., 2006; Sharaf, 

Thompson & Walsh, 2009). Däremot kom Sharaf et al. (2009) fram till att ett starkt 

familjestöd inte alltid behövde vara samma som en bra skyddsfaktor och att lågt inte 

behövde vara en riskfaktor, vilket motsade hypotesen de utgick ifrån i sin studie. I en 

studie av Diamond et al. (2010) framkom det att delaktighet av familjen i vården av de 

unga suicidala patienterna var mer effektiv än den traditionella vård som vanligen gavs.  

Då detta ledde till reducering av suicidalitet hos unga. Sjuksköterskan kunde hjälpa 

patienten att hitta en bra stödgrupp där personer i liknande situation träffades för att 

finna trygghet och förståelse (Sun, et al., 2006a; Sun, et al., 2006b). Patienterna ansåg 

det viktigt att sjuksköterskan upplyste och poängterade de för patienten betydande saker 

(Cutcliffe, et al., 2006; Stanley, et al., 2009). Detta för att de skulle kunna tänka om och 

fokusera på det positiva livet hade att ge. Alexander et al. (2009) menade att något 

patienter använde sig av för återhämtning var att tänka på och inse sitt eget värde för 

andra samt vilka konsekvenser den egna döden skulle betyda för de närstående. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion  

 

Sökningar utfördes systematiskt i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsvani (2006) i 

databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo för att få olika infallsvinklar som belyste 

betydelsefulla faktorer i mötet med unga suicidala patienter, från både sjuksköterskors 

och patienters synvinkel. I sökningen användes endast ett litet antal sökord i olika 

kombinationer, se bilaga I och II. Suicid användes i varje sökning och kombinerades i 

olika formationer med de andra sökorden. Alla sökorden förutom stöd, som var ett 

fritextord, användes ur de genomsökta databasernas egna terminologi och söktes via 

ämnesträdet vilket ansågs vara en styrka för studien. För ytterligare inramning 

kombinerades sökorden med subheadings och ord i fritext. Utan användning av 
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subheadings blev träffarna i vissa av sökningarna för många. Utifrån de träffar 

sökningarna gav ansågs användandet av få sökord som en styrka då de visade att ämnet 

var väl inramat. Anledningen till att sökningen på vuxna 19-44 år gjordes i Cinahl, var 

för att det var denna åldersindelning som kunde väljas för att inkludera åldrarna 19-24 

år. Hade inte denna indelning gjorts hade åldrarna 19-24 år kunnat förbises.  

 

Publikationsåren för artiklarna begränsades till 2001 i de inledande sökningarna för att 

se suicidforskningens utveckling de senaste tio åren. Därefter valdes, efter 

genomläsning, artiklar bort som var gjorda före 2005. Det ansågs vara en styrka för 

studien att forskningen är färsk samtidigt som de artiklar som exkluderades på grund av 

äldre årtal granskades för att inget viktigt skulle förbises. 

 

Studier gjorda i icke-västerländska länder inkluderades då innehållet i de artiklarna 

betraktades som relevant till syftet och därmed ansågs stärka studien. Likaså kunde det 

vara en styrka eftersom att det gav en bredare och multidimensionell bild av det i 

studien belysta ämnet. Däremot kunde användandet av artiklar från icke-västerländska 

länder vara en svaghet eftersom de speglade en annan kultur. Forskning som berörde 

psykiatriska sjuksköterskors område inkluderades då det ansågs att även 

allmänsjuksköterskan, i omvårdnaden av unga suicidala patienter, kunde ta lärdom av 

vissa delar från denna profession. Även artiklar som berörde specifika psykiska 

sjukdomar förutom depression valdes bort, som till exempel psykos och schizofreni då 

de är mer komplexa sjukdomstillstånd som kräver en annan omvårdnad. I förhållande 

till studiens syfte ansågs detta urval nödvändig och relevant. För ytterligare kunskap 

kunde ändå ovanstående exkluderingen ses som en svaghet då, för den allmänna 

sjuksköterskan applicerbara stödåtgärder, kunde ha uteblivit.  

 

Båda författarna av föreliggande studie har varit delaktiga i datainsamlingen för att 

sedan enskilt och gemensamt bearbeta artiklarna under gott samarbete, vilket ansågs 

vara en styrka. Efter genomarbetning av resultatartiklarna utformades fem rubriker, 

varav två senare valdes bort, eftersom de ansågs överflödiga, och fakta från dem 

bakades in i de andra rubrikerna istället. De tre slutgiltiga rubrikerna i resultatet blev 

kunskap, strategier samt sjuksköterskans vårdande förhållningssätt. 

 

Resultatdiskussion  

 

Av de 16 till resultatet valda artiklarna behövde få uteslutas, på grund av att 

vetenskapligheten bland artiklarna visade sig vara hög, efter vetenskaplig granskning 

enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, se bilaga III. Elva av de använda 

artiklarna var av vetenskaplig grad I och resterande av grad II, vilket ansågs vara en 

styrka för litteraturstudien. Antalet kvantitativa och kvalitativa artiklar i studien var 

jämn vilket ansågs vara en styrka för att få en bred bild av de faktorer som är 

betydelsefulla i mötet med unga suicidala patienter. 

En del av resultatartiklarna hade ett betydande eller icke angivet bortfall vilket i vissa 

fall gav lägre vetenskaplighet och kan vara en svaghet för studien. Det som ytterligare 

gav vissa artiklar en vetenskaplig grad II var att artiklarna inte specifikt berörde unga 

suicidala patienter eller inte nämnde etiska aspekter. I tio av artiklarna togs etiska 

aspekter upp och i de resterande sex nämns det inte. Hälften av de valda artiklarna 

inriktade sig på sjuksköterskans profession och omvårdnad. Den andra hälften 
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koncentrerades kring ungdomar och suicidalitet. Samtliga studier belyste olika 

preventiva åtgärder och metoder som kunde användas vid suicidalitet och alla artiklar 

var inriktade på suicidalitet av något slag. Det ansågs vara en styrka att ungefär hälften 

av artiklarna utgick ifrån unga suicidala patienters perspektiv, då det gav olika 

perspektiv på omvårdnaden som krävdes och styrkte de stödjande åtgärder och den 

kunskap som togs upp i artiklarna som utgick från sjuksköterskors perspektiv. Önskvärt 

hade ändå kunnat vara om fler artiklar specifikt berörde suicidalitet bland ungdomar. De 

resultatartiklar som inte specifik riktade sig till ungdomar inkluderades för att 

forskningen tog upp viktiga aspekter som även kunde appliceras på ungdomar.  

 

En betydelsefull faktor för sjuksköterskan i mötet med unga suicidala patienter var 

kunskap. För att sjuksköterskan skulle kunna stödja unga suicidala patienter krävdes 

kunskap kring bakomliggande faktorer, om varningssignaler och preventiva åtgärder till 

suicidalitet (Carlén & Bengtsson, 2007; Chan, et al., 2009; Hoven, et al., 2009; Sun, et 

al., 2006a; World Health Organization [WHO], 2000). Studierna visade att denna 

kunskap ofta var bristfällig bland sjuksköterskor och mötet med suicidala ungdomar 

uppfattades som svårt. Stain (2008) och SOU (2010) menade att mötet med unga 

suicidala patienter kunde vara obehagligt och påfrestande för sjuksköterskan om denne 

kände sig osäker och saknade väsentlig erfarenhet, vilket kunde leda till att 

sjuksköterskan undvek dessa situationer. Något som kunde förhindra suicidförsök 

kunde vara just den rätta kunskapen och handlingsberedskapen kring suicidalitet (SOU, 

2010). För att motverka suicid var det av stor betydelse att upptäcka varningssignalerna 

i tid (Portzky & van Heering, 2006; Sun, et al., 2006b; Waldrop, et al., 2007). Detta 

kunde sammankopplas med den suicidala processen Beskow (2000) och Beskow et al. 

(2005) beskrev. Den suicidala processen innefattade olika grad av suicidbenägenhet och 

påverkades av enskilda eller kombinerade faktorer. För att förhindra utvecklandet i 

denna process behövde beteendet upptäckas i tid. Ett snabbt upptäckande var av vikt då 

ungdomars suicidala förlopp ofta är kortare än vuxnas (Bengtsson, et al., 2010). En 

individuell bedömning av patienten kunde vara ett första steg för att klargöra det stöd 

och den vård som kom att behövas. Denna bedömning skulle fortsätta utföras tills 

patienten bedömdes säker från suicidala handlingar (Socialstyrelsen, 2003). Det primära 

mötet med den unga suicidala patienten skulle inledas (Bengtsson, et al., 2010) med 

anamnes följt av information från närstående. Användandet av olika skattningsskalor 

som till exempel, MADRS för självskattning av depression och Beck ungdomsskalor 

för suicidtankar, hopplöshet, ångest och depression, kunde tillämpas. Beskow (2000) 

skrev att ett bra utbildningsprogram för sjuksköterskor borde innefatta 

bakgrundsfaktorer, riskfaktorer, kommunikation och attityder. För att öka denna 

kunskap hos sjuksköterskor i Sverige finns ett nationellt centrum för prevention av 

suicid och psykisk ohälsa (NASP) som erbjuder utbildning i krishantering och 

bemötande av suicidala ungdomar (Stain, 2008). Psykiatrin i Halland har utformat ett 

vårdprogram som kunskapsunderlag för suicidprevention (Bengtsson, et al., 2010). 

Detta program innehåller många delar som Beskow (2000) och Stain (2008) ovan 

beskrivit som viktiga. Uppföljning av genomgången utbildning och kunskap bör 

regelbundet ske för att skapa en säker vård och hålla personalen uppdaterad 

(Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2006).  

 

Förståelse var en betydelsefull faktor i mötet med unga suicidala patienter. Cutcliffe et 

al., (2006) och Tzeng et al., (2010) beskrev vikten av en förtroendefull relation mellan 

patient och sjuksköterska samt att visa förståelse gentemot patienten. Detta för att 

patienten skulle känna tillit och våga vara öppen i mötet med sjuksköterskan. För att 
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underlätta skapandet av en bra relation kunde Peplaus interaktionsteori tillämpas 

(George, 2011). Genom denna tillämpning, det vill säga att mötas på samma nivå i 

relationen, kunde patienten växa och återhämta sig. Rask och Brunt (2007) har utformat 

en interaktionsteori för formandet av en sjuksköterske- patientrelation vilken innehöll 

väsentliga delar för möjliggörandet av relationen. Grunden i teorin byggde på att 

sjuksköterskor skulle kunna se vem patienten verkligen är och att det var av betydelse 

för att en vårdande relation skulle kunna möjliggöras. Ett förhållningssätt som liknade 

Peplaus och Rask och Brunts (2007) är Beskows et al. (2005) kognitiva förhållningssätt 

som skulle hjälpa till att utveckla sjuksköterskans bemötande. Det kognitiva 

förhållningssättet präglades av att sjuksköterskan mötte patienten i dennes lidande i den 

aktuella situationen på ett personligt plan. Kommunikationen dem emellan utformades 

efter den enskilde patientens behov för att nå bästa tänkbara resultat. Cutcliffe et al. 

(2006) och Sun et al. (2006a) beskrev att skapandet av en god relation, genom öppen 

kommunikation, grundade sig i sjuksköterskans förhållningssätt och attityder. 

Sjuksköterskan skulle ha ett gott förhållningssätt, det vill säga en icke-dömande attityd, 

för att patienten skulle känna sig trygg (Cutcliffe, et al., 2006; Rask & Brunt, 2007; Sun, 

et al., 2006a). Detta bekräftades av Lakeman (2010) och SOU (2010) som menade att 

den medmänskliga förståelsen och det positiva samspelet i relationen kunde bidra till att 

patienten ändrade sitt tankesätt vilket kunde leda till att den suicidala processen 

stagnerade. Likaså menade Brunero et al. (2008) att sjuksköterskor som hade erfarenhet 

av omvårdnad vid suicidalitet hade en mer positiv attityd vilket underlättade förståelsen 

gentemot unga suicidala patienter. I vårdprogrammet, utformat av Psykiatrin i Halland, 

framkom att bemötandet av unga suicidala patienter borde genomsyras av en god 

relation där värme, engagemang och respekt var det centrala (Bengtsson, et al., 2010). 

Den kliniska bedömningen borde utgå från ett holistiskt synsätt för att sjuksköterskan 

skulle kunna ge en individanpassad omvårdnad. Larsson et al. (2007) beskrev, i sin 

studie, liknande komponenter i SAUC- modellen där omvårdnaden skulle utgå ifrån 

sympati, acceptans, förståelse och kompetens. En interventionsmodell med riktlinjer för 

suicidprevention har utformats av FHI (Eriksson & Brenberg, 2008). Denna 

interventionsmodell påminde om det som Peplaus (George, 2011) och Rask och Brunts 

(2007) interaktionsteorier grundade sig i, det vill säga relationen mellan patient och 

sjuksköterska. I FHI (Eriksson & Brenberg, 2008) modell ingick tre syften och sex 

åtgärder kopplat till dessa. Det första syftet var att skapa kontakt genom att skapa ett 

förtroende hos den suicidbenägna personen så att denne kände sig trygg i att berätta om 

sina suicidtankar. I andra steget var syftet att visa förståelse genom att lyssna på 

personens tankar utan att döma och skatta personens suicidrisk enligt en skattningsskala 

så att personen kunde få rätt vård. I det sista steget skulle stöd ges åt den suicidbenägna 

personen genom att göra en plan tillsammans med personen för att öka hoppet, minska 

suicidrisken och få personen att känna sig säker. Att många modeller visar på att 

liknande komponenter var betydelsefulla i mötet med den unga suicidala patienten 

styrkte att användningen av dessa är framgångsrika för att minska antalet suicidförsök. 

En strategi som diskuterades av Steele och Doey (2007) var användandet av 

ickesuicidkontrakt, vilket innebar att patienten var delaktig och tillsammans med 

sjuksköterskan skrev eller muntligt lovade att inte begå suicidala handlingar. Det 

framkom dock inte i deras studie om denna strategi var effektivt men kunde ändå vara 

en metod värd att tänka på. WHO (2000) däremot menade att upprättandet av ett 

kontrakt kunde vara motiverat vid hög suicidrisk.       

Genom en öppen kommunikation mellan sjuksköterska och patient kunde ett bra 

suicidpreventivt arbete genomföras (Sun, et al., 2006a). En teknik, för att skapa en god 

relation, som nämndes av Beskow (2000) och Beskow et al. (2005) var den sokratiska 
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frågetekniken som hade målet att få patienten att själv vilja berätta om sina tankar 

genom att sjuksköterskan ställde öppna frågor. Bengtsson et al. (2010) presenterade ett 

samtalsunderlag vilket innefattade en annan typ av frågor som var av mer direkt 

karaktär, vilket även WHO (2000) presenterade. Exempel på dessa frågor var “känns 

allting meningslöst?”, “har du planer på att ta ditt liv?” och “har du bestämt när du ska 

göra det?” (Bengtsson, et al., 2010, s 13). Larsson et al. (2007) menade att 

sjuksköterskan kunde välja mellan den sokratiska eller den direkta konversationsformen 

för att få fram patientens suicidala tankar och känslor och användes beroende på vilken 

form sjuksköterskan ansåg mest effektiv. Den ena formen bekräftade Bengtssons et al. 

(2010) samtalsmetodik med direkta frågor, medan den andra formen liknade de 

sokratiska frågor Beskow (2000) och Beskow et al. (2005) beskrev. Vidare framkom 

inte om den ena metoden var att föredra före det andra utan det var upp till 

sjuksköterskan att välja efter situationen. Något som däremot har visats framgångsrikt 

var att sjuksköterskorna visste när frågor borde ställas samt när de borde avvakta för att 

senare komma tillbaka (Sun, et al., 2006a).  

 

För att den unga suicidala patienten skulle kunna återkoppla till verkligheten och kunna 

hantera vardagen krävdes enligt Alexander et al., (2009) och Carlén och Bengtsson 

(2007) individuella copingstrategier. Hos sjuksköterskans låg ett ansvar att ha kunskap 

om och främja dessa strategier för den unga suicidala patienten. De effektiva strategier 

som nämndes var positivt tänkande, dagliga aktiviteter som fick patienten att tänka på 

annat samt att hjälpa andra i liknande situationer som patienten själv upplevt 

(Alexander, et al., 2009; Cedereke & Öjehagen, 2007; Rask & Brunt, 2007). Detta 

styrktes av Lakeman (2010) som i sin artikel skrev om att det positiva tänkandet kunde 

få patienten att ändra fokus och hitta tillbaka till sin livsvilja. Ändrade 

omgivningsförhållanden, som exempelvis byte av umgängeskrets eller miljö, kunde 

hjälpa patienten att fokusera på det positiva tänkandet.  

Olika former av stöd har visat sig vara viktiga faktorer i mötet med unga suicidala 

patienter och är en del i sjuksköterskornas arbete. Vilken typ av stöd som behövdes 

berodde på situationen (Sun, et al., 2006a; Sun, et al., 2006b). Empati är ett begrepp 

som har stor betydelse för sjuksköterskans profession och genom att visa detta gentemot 

den unga suicidala patienten kunde sjuksköterskan erbjuda emotionellt stöd (Sun, et al., 

2006b). Att visa emotionellt stöd innebar att sjuksköterskan bekräftade patientens 

känslor och emotionella smärta genom visat intresse, förståelse, närvaro och respekt 

(Cutcliffe, et al., 2006; Tzeng, et al., 2010; WHO, 2000). Lakeman (2010) bekräftade 

detta i sin studie och menade att sjuksköterskans emotionella stöd, empati och förståelse 

kunde få den unga suicidala patienten att förändra sitt perspektiv på livet. Däremot var 

det enligt Beskow et al. (2005) viktigt att inte gå för långt. De menade att 

sjuksköterskorna aldrig borde säga att de förstår patientens känslor och situation utan 

istället våga erkänna att de aldrig kan förstå dennes situation fullt ut. Vidare skrev WHO 

(2000) att sjuksköterskan inte borde bli chockerad över det som patienten berättar eller 

inte bli för känslomässigt involverad. För att patienten ska ha bra förutsättningar att 

klara sig ur den suicidala processen var ett starkt inre locus of control av vikt (Carlén & 

Bengtsson, 2007; Donald, et al., 2006). Med emotionellt stöd från sjuksköterskan har 

det visat sig att patienten kunde få hjälp att hitta sin inre kontroll över livet. Detta 

verifieras av Beskow (2000) och Rask och Brunt (2007) som menade att sjuksköterskan 

kunde spela en viktig roll genom att stödja patientens egna krafter som hjälpte denne att 

avleda den suicidala processen. När patientens inre hjälpande resurser blev begränsade 

och kontrollen över situationen förlorades kunde sjuksköterskan fungera som ett 
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vikarierande hopp för att få patienten på rätt bana (Cutcliffe, et al., 2006; Sun, et al., 

2006b; Waldrop, et al., 2007; WHO, 2000).  

Det praktiska stödet var ytterligare en av de stödfunktioner sjuksköterskan kunde ge och 

detta stöd kunde yttra sig i utformandet av vårdmiljön i syfte att säkra patienten och 

göra miljön kring denne lugn och trygg (Sun, et al., 2006a; Sun, et al., 2006b). 

Socialstyrelsen (2003) bekräftade detta genom att i sin rapport skriva om den säkerhet 

patienten skulle garanteras i vården. En patient som har suicidalt beteende borde inte 

lämnas ensam och det var den ansvariga sjuksköterskan som skulle tillgodose detta. 

Genom att göra en vårdplan för den unga suicidala patienten kom alla de 

överrenskommelser och mål som tillsammans komponerats, att dokumenteras 

(Bengtsson, et al., 2010). En vårdplan borde vidare innehålla mål för behandling, vilken 

personal som vårdar patienten samt handlingsplaner för tänkbara situationer. 

Socialstyrelsen (2003) styrkte detta och menade även att vårdplanen skulle vara flexibel 

och individanpassad samt att den tog hänsyn till att personkontinuitet var av behov för 

patienten, vilket även styrktes av Bengtsson (2010).     

 

Sjuksköterskan borde främja de sociala kontakterna för patienten, då det kunde bidra till 

snabbare återhämtning (Sun, et al., 2006b). Det sociala stödet, som var mest 

framträdande i deras studie, var det från närstående. I en studie gjord av Donald et al. 

(2006) framkom det att ett starkt familjestöd i relation till bra självförtroende var en 

skyddsfaktor mot suicid, vilket även Sharaf et al. (2009) bekräftade. Samtidigt menade 

Sharaf et al. (2009) att ett starkt familjestöd inte alltid behövde liknas med en bra 

skyddsfaktor och att svagt inte behövde vara en riskfaktor. De menade att trots ett svagt 

familjestöd kunde ett bra självförtroende utvecklas då ensamma ungdomar kunde finna 

styrka i sig själva. Omvänt menade Bengtsson et al., (2010) och Diamond et al. (2010) 

att närstående i största möjliga mån skulle vara delaktiga och kopplas in i vården, 

speciellt då patienten var omyndig, för att vårdandet skulle bli så effektiv som möjligt. 

Utifrån detta kunde slutsatsen dras, att sjuksköterskan borde bedöma varje situation som 

unik och främja familjestöd i den mån det behövdes för den enskilda patienten då inte 

alla unga suicidala patienter blev hjälpta av att ha familjen som stöd.  

Utbildning i etik och att ha genomgått reflektionsprogram kunde enligt Sun et al. 

(2006b) hjälpa sjuksköterskorna att utföra ett bättre stödjande arbete. Denna utbildning 

kunde vara av nytta då det ofta uppkom etiska dilemman i suicidpreventionsarbetet 

(Socialstyrelsen & FHI, 2006). Om den unga patienten hade tagit beslutet att begå 

suicid, inskränktes patientens autonomi om detta förhindrades genom exempelvis 

avlägsnande av skadliga föremål i omgivningen under vårdtiden. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagens [HSL] (SFS 1982:763) § 2 ska sjuksköterskan säkra vårdmiljön. Likaså 

står det skrivet i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att man i yrket ska förhindra att 

patienten drabbas av skador i vården och har skyldighet att anmäla om detta skulle 

inträffa. Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] (SFS 1991:1128) kunde tillämpas i 

vissa av dessa fall och syftar till att skydda den unga suicidala patienten om denne 

vägrar ta emot erbjuden hjälp. Samtidigt som lagarna måste följas av sjuksköterskan, 

bröt de kortsiktigt mot en av de grundläggande principer, autonomiprincipen, som 

genomsyrar professionen. Långsiktigt ansågs denna motsägelsefulla handling ändå leda 

till individuellt välmående för patienten.      

När en ung suicidal patient kom i kontakt med vården, var det viktigt att ett samarbete 

mellan olika instanser skapades för bästa möjliga stöd. Sun et al. (2006a) beskrev vikten 

av att sjuksköterskorna hade kännedom om när hennes kompetens begränsades och den 
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vården de hade att erbjuda inte längre räckte till för den komplexa situationen. Det var i 

detta skede patienten borde förflyttas till en psykiatrisk vårdavdelning (Bengtsson, et al., 

2010). Eftersom suicidalitet ofta associerades med psykisk sjuklighet, rekommenderas 

det att en psykiatrisk kontakt upprättades WHO (2000). Även då patienten bedömdes ha 

en låg suicidrisk skulle kontakt med psykiatrin eller läkare tas. Dock har det inte fullt ut 

bevisats att endast psykologisk behandling skulle kunna reducera en stor del av de 

suicidförsök som begås (Socialstyrelsen, 2003). Slutligen visade flertalet studier, att den 

grundläggande omvårdnaden, medmänskligheten och förståelsen sjuksköterskan ger i 

sin stödjande funktion, hade en betydande roll i reducering av suicidalitet hos de unga 

patienterna (Cutcliffe, et al., 2006; Larsson, et al., 2007; Sun, et al., 2006b; Tzeng, et al., 

2010).         

 

 

Konklusion  

 

Kunskap om suicid kan fås genom utbildning men det som anses vara den bästa 

kunskapen är utbildning i kombination med vårderfarenhet av unga suicidala patienter. 

Sjuksköterskornas kunskap ligger till grund för det stöd och den hjälp de kan ge i mötet 

med dessa patienter. En icke-dömande attityd borde genomsyra sjuksköterskans arbete 

med patienterna för att de ska ha möjlighet att känna lugn och trygghet. Patienterna 

behöver förståelse från sjuksköterskorna för att det ska känna sig hjälpta. Något som är 

av vikt är att mötet i vården ska präglas av empati, respekt, engagemang, bekräftande av 

patienten samt att ha en öppen kommunikation och våga ställa de svåra frågorna och då 

vid lämpligt tillfälle. Genom ett medmänskligt bemötande och främjandet av den inre 

självkänslan, kan sjuksköterskan stödja patienten på ett emotionellt sätt. Annat som kan 

erbjudas kan vara att säkra patientens närmiljö på sjukhuset och uppmuntra till det 

sociala stödet. Genom ett ökat självförtroende och en kontroll på sin inre värld, locus of 

control, kan patienten lättare handskas med den suicidala krisen. Sjuksköterskan kan 

främja de effektiva copingstrategierna som exempelvis positivt tänkande och utövandet 

av dagliga aktiviteter som patienten kan ta till för att uppnå kontroll över livet. När en 

alltför komplex situation uppkommer är det av vikt att sjuksköterskorna i sin profession 

är medvetna om när de bör kontakta andra instanser för att lämna över patienten till mer 

specialiserad vård.            

 

 

Implikation  

 

Suicidalitet är ett ämne som är väl beforskat. Okunskap kan resultera i att patienterna 

inte får den vård som krävs och att suicidalitet inte minskas. Tillämpning av den 

grundläggande omvårdnadens etik, som erhålls i grundutbildningen, anses vara en viktig 

del i mötet med unga suicidala patienter. Större uppmärksamhet bör riktas åt suicidalitet 

och ungas ohälsa i grundutbildningen för sjuksköterskor. En åtgärd, för redan 

verksamma sjuksköterskor och annan vårdpersonal, är att implementera 

bedömningsunderlag som känns igen av de flesta sjuksköterskor och ge undervisning 

kring dem på varje avdelning. Tydliga vårdprogram bör införas på avdelningar då de 

kan vara en god hjälp i mötet med unga suicidala patienter för all hälso- och 

sjukvårdspersonal oavsett erfarenhet och profession. Detta för att sjuksköterskorna ska 
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kunna känna sig trygga och bekväma då de ställs inför mötet med unga suicidala 

patienter.
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PubMed Cinahl PsycINFO 

Suicid Suicide 

MeSH 

Suicide 

Heading 

Suicide 

Thesaurus 

Suicidförsök Suicide attempted 

MeSH 

Suicide attempted 

Heading 

Suicide attempted 

Thesaurus 

Suicidprevention   Suicide prevention 

Thesaurus 

Psykisk hälsa Mental health 

MeSH 

Mental health 

Heading 

Mental health 

Thesaurus 

Stöd  Support 

Fritext 

Support 

Fritext 
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Sökord/Limits 
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Lästa abstract 
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Urval 2  

 

PubMed 

 

2011-03-31 

 

(“Suicide”[Mesh] OR “Suicide, Attempted” [Mesh]) AND 

“Mental Health” [Mesh] 

Limits: only items with abstracts, Humans, English, 

Adolescent: 13-18 years, Young Adult: 19-24 years. 

Field: MeSH Major Topic. 

 

77 

 

10 

 

 

 

1 

 

0 

 

PubMed 

 

2011-03-31 

 

"Mental Health"[Mesh] AND "Suicide/nursing"[majr] OR 

"Suicide/prevention and control"[majr] OR "Suicide, 

Attempted/nursing"[majr] OR "Suicide, 

Attempted/prevention and control"[majr]  

Limits: only items with abstracts, English, Adolescent: 13-

18 years, Young Adult: 19-24 years, published in the last 10 

years.  

 

115 

 

27 

 

15 

 

6 

 

Cinahl 

 

2011-04-01 

 

(MM “Suicide” OR MM “Suicide Attempted”) AND 

Support (fritext).  

Limits: Published date from: 20010101-20111231; English 

Language; Research Article; Age Groups: Adolescent: 13-

18 years.  

 

70 
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8 

 

 

2 

 

 



 

 

         Bilaga II:2 

 

 

Databas 

 

Datum 

 

Sökord/Limits 

 

Antal träffar 

 

Lästa abstract 
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2011-04-01 

 

(MM “Suicide” OR MM “Suicide Attempted”) AND 

Support (fritext).  

Limits: Published date from: 20010101-20111231; English 

Language; Research  

Article; Age Groups: Adult: 19-44 years. 

 

87 

 

8 

 

7 

 

5 

 

PsycINFO 

 

2011-04-04 

 

(DE=”suicide”) and (DE=”nursing”)  

Date range: 2001-2011 

Limited to: Language is English.   

 

55 

 

17 
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PsycINFO 

 

2011-04-04 

 

(Support (fritext)) (DE=”suicide”) and (DE=”suicide 

prevention”)  
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Limited to: English only 
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PsycINFO 
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:1 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

USA, 

Cinahl 

Alexander, M. J., 

Haugland, G., 

Ashenden, P., 

Knight, E., 

& Brown, I. 

Coping with 

thoughts of 

suicide: 

Techniques used 

by consumers of 

mental health 

services. 

Att beskriva coping- 

strategier som användes 

av personer med en 

historia av suicidförsök, 

med målet att se hur 

suicidpreventions insatser 

kunde överrensstämma 

med strategier som 

högrisk- användare ansåg 

vara hjälpfulla.  

Studien var av kvantitativ ansats och 

analyserades enligt Grounded theory. 

Personer med psykisk sjukdom och 

som tidigare försökt begå suicid 

tillfrågades om de ville delta i en 

konversation enligt ”Hope dialouges” 

och en workshop för att diskutera 

vilka coping tekniker de använt för 

att undvika att åter hamna i förtvivlan 

och mörker. 108 kvinnor och 79 män 

deltog i studien där etnisk tillhörighet 

och diagnos varierade, vanligast var 

depression. Studien hade ett bortfall 

på tre procent. 

Deltagarna kom fram till 14 

copingstrategier de använde 

sig av. De fyra vanligaste var 

religöst och spirituellt 

utövande, att prata med någon 

och kamratskap, positivt 

tänkande samt att vända sig till 

den psykiska sjukvården. 

Resultatet av studien kunde 

hjälpa sjukvårdspersonal att 

anpassa vården till det bättre 

och förbättra 

suicidpreventionen 

Grad I 

 

 

 

 

 

         

 

 



 

 

         Bilaga III:2 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2007, 

Sverige, 

Cinahl 

Carlén, P., 

& Bengtsson, A. 

Suicidal patients 

as experienced by 

psychiatric nurses 

in inpatient care. 

Att undersöka hur 

psykiatriska 

sjuksköterskor upplevde 

patienter med suicidalt 

beteende när de var 

inlagda på sluten 

psykiatrisk 

vårdavdelning. 

Kvalitativ studie med utgångspunkt i 

ett reflekterande livsvärlds 

perspektiv. Deltagarna var alla 

psykiatriska sjuksköterskor som 

jobbat minst fem år på psykiatrisk 

vårdavdelning. Semistrukturerade 

intervjuer utfördes med frågor 

inriktade på deras upplevelse av 

suicidala patienter och arbetet kring 

dem. Elva sjuksköterskor deltog i 

studien och bortfallet redovisas till 

26 procent. 

Studien visade att 

sjuksköterskorna upplevde 

patienterna utifrån två 

kategorier, de ”märkta” och de 

”lidande”. De ”märkta” var 

patienter med olika sjukdomar, 

mask- bärare, den avskärmade, 

den sociala, den 

återkommande skovvisa eller 

den bestämda. De ”lidande” 

var patienter som upplevde 

hopplöshet, meningslöshet 

eller de med känslan att vara 

utom kontroll. 

Ett hinder för att kunna ge 

individanpassad vård och vara 

rådgivande kunde vara 

kombinationen av 

sjuksköterskans naturliga 

attityd och dess inflytande på 

det praktiska arbetet. Samtidigt 

kunde en reflekterande attityd 

möjliggöra en unik 

vårdsituation med patientens 

upplevelser i centrum.  

Grad I 

 

 



 

 

Bilaga III:3 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2007, 

Sverige, 

Cinahl 

Cedereke, M., 

& Öjehagen, A. 

Formal and 

informal help 

during the year 

after a suicide 

attempt: A one-

year follow-up. 

Att undersöka vilken 

formell och informell 

hjälp patienter fick från 

sjukvården och från 

familj och/eller vänner 

med vardagliga problem 

en och 12 månader efter 

ett suicidförsök. Samt att 

undersöka om patienterna 

tyckte att hjälpen från 

sjukvården var bra. Om 

mängden hjälp skiljde sig 

och uppfattningen om 

skillnaden, mellan 

patienter med upprepade 

suicidförsök under 

uppföljningen och de som 

inte hade gjort det. 

  

Undersökningen är gjord efter 

kvantitativ ansats. The Camberwell 

assesment of needs (CAN), var ett 

instrument som mätte behovet av 

klinisk och social hjälp, användes 

under semistrukturerade intervjuer en 

och 12 månader efter ett 

suicidförsök. 140 personer som alla 

vårdats för ett suicidförsök vid den 

medicinska akutvårdsavdelningen på 

universitetssjukhuset i Lund deltog i 

studien. Bortfall diskuterades men 

nämndes inte i antal. 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna uppgav att de 

behövde hjälp på 22 områden 

en månad efter suicidförsöket 

där några av de vanligaste var 

säkerhet, psykisk stress och 

dagliga aktiviteter. Deltagarna 

hade fått mer formell hjälp vid 

hälsorelaterade problem och 

mer sällan vid sociala 

problem. De som gjort 

upprepade suicidförsök och de 

som inte gjort det angav 

samma saker som de behövde 

mest hjälp med efter en månad 

men de med upprepade försök 

behövde mer hjälp efter 12 

månader. 
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Bilaga III:4 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Kina, 

Cinahl 

Chan, S. W-C., 

Chien, W-T., 

& Tso, S. 

Evaluating 

nurses´ 

knowledge, 

attitude and 

competency after 

an education 

programme on 

suicide 

prevention. 

Att implementera och 

utvärdera effekten av ett 

utbildningsprogram i 

suicidprevention samt 

uppmärksamma 

hanteringsrelaterad 

kunskap, attityder och 

kompetens kring 

suicidala patienter hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på allmänna 

sjukhus. 

En blandning av kvalitativ och 

kvantitativ metod där den kvalitativa 

delen genomfördes i fokusgrupper 

utifrån en inlärningscykel. Den 

kvantitativa datan undersöktes 

genom tre olika enkäter; The suicide 

opinion questionaire (SOQ) som 

mätte attityden till suicid, MCQ som 

var ett kunskapstest samt The stress 

and coping scale som visade coping 

och stressnivå hos deltagaren. Testen 

utfördes före, direkt efter, tre 

månader efter och sex månader efter 

utbildningsprogrammet. 48 kvinnor 

och sex män deltog i studien och 

hade ett bortfall på 25 procent. 

 

Utbildningsprogrammet gav 

goda resultat genom att det 

ändrade deltagarnas attityder 

och ökade kompetensen. 

Deltagarna upplevde att de 

efter utbildningen blev bättre 

på att vårda suicidala patienter 

och blev mer bekväma i dessa 

situationer. Negativa attityder 

grundade sig till stor del i 

okunskap som efter 

utbildningen försvann.   

Grad I 

 

 

 

          

 

 



 

 

Bilaga III:5 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006, 

Storbritanni

en, 

Psycinfo 

Cutcliffe, J. R., 

Stevenson, C., 

Jackson, S., 

& Smith, P. 

A modified 

grounded theory 

study of how 

psychiatric nurses 

work with 

suicidal people. 

Att undersöka hur 

psykiatrisjuksköterskor 

jobbade med suicidala 

patienter och hur de 

hjälpte dessa patienter att 

ändra fokus från ett 

dödsorienterat till ett 

livsorienterat levnadssätt 

samt att införandet av ett 

arbetssätt enligt en teori 

om meningsfullt 

omvårdnadsarbete av 

suicidala patienter.  

Studien är av kvalitativ ansats och 

analyserades enligt grounded theory. 

Antalet deltagare var 20 personer 

som tidigare vårdats för suicidal kris 

i öppenvården. Författarna använde 

sig av semistrukturerade intervjuer. 

Frågorna var öppna och var inriktade 

på att fånga patientens upplevelse 

kring det som hänt samt hur de 

upplevde sjuksköterskornas 

omvårdnad.   

Omvårdnadsteorin utgick från 

tre olika steg i 

tillvägagångssättet för att få 

patienterna att bli 

livsorienterad.  

Steg ett beskrev hur 

sjuksköterskan skulle utföra 

vården för att den skulle vara 

meningsfull för patienten. Steg 

två innefattade hjälpande 

faktorer för att patienten skulle 

kunna komma tillbaka till 

verkligheten. Steg tre innebar 

att stödja patienten att komma 

tillbaka till livet. Dessa steg 

skulle uppnås genom olika 

moment utifrån patienternas 

upplevelse av vården. 

Suicidala personer behövde en 

annan typ av vård än den som 

idag ges på vissa psykiatriska 

avdelningar.  

 

Grad II. 

          

 

 



 

 

Bilaga III:6 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2010, 

USA, 

Pubmed 

Diamond, G. S. et al.  Attachment-

based family 

therapy for 

adolescents with 

suicidal ideation 

a randomized 

controlled trial. 

 

Att ta reda på om ABFT 

(Attachment-based family 

therapy) kunde bidra till 

minskat antal 

suicidtankar och 

depression hos ungdomar 

samt att jämföra om 

ABFT kunde ge ett bättre 

resultat gällande antalet 

återfall i jämförelse med 

”vanlig vård” (EUC). 

 

 

Undersökningen var en kvantitativ, 

randomiserad och kontrollerad 

studie. Deltagarna var suicidala 

ungdomar mellan 12 och 17 år som 

varit i kontakt med primärvård eller 

akutvårdsavdelning. Antalet 

deltagare var 66 stycken av de 341 

personerna som från början 

screenades. Många föll bort för att de 

inte mötte inklusionskriterierna. 

Deltagarna genomgick ABFT eller 

EUC under sex veckor. De närmsta 

tolv veckorna efter det följde 

eftervård och efter det följdes 

patienterna upp i 24 veckor.  

ABFT visade sig vara en mer 

effektiv behandlingsmetod 

som minskade suicidtankar 

hos ungdomar under 

behandling än EUC. ABFT 

bidrog även till snabbare 

återhämtning från suicidalitet 

och minskade depressiva 

symtom. Ungdomarna som 

genomgick ABFT hade längre 

vårdtid än de som genomgick 

EUC. 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga III:7 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

 
2006, 

Australien, 

Pubmed 

Donald, A., 

Dower, J., 

Correa-Velez, I., 

& Jones, M. 

Risk and 

protective factors 

for medically 

serious suicide 

attempts: a 

comparison of 

hospital-based 

with population-

based samples of 

young adults. 

 

Att undersöka risk- och 

skyddsfaktorer för 

medicinskt allvarliga 

suicidförsök bland 

australienska unga vuxna. 

 

Studien var av kvantitativ ansats och 

hade en kontrollerad studiedesign 

med en försöksgrupp och en 

kontrollgrupp. I båda grupperna var 

deltagarna mellan 18 och 24 år. I 

försöksgruppen ingick 95 personer 

och i kontrollgruppen ingick 380 

personer. I försöksgruppen var 

bortfallet fem procent och kriterierna 

i försöksgruppen var att personen 

skulle gjort suicidförsök. 

Kontrollgruppen valdes ut enligt 

kriteriet att de skulle vara mellan 15 

och 24 år och tillfrågades via telefon. 

Deltagarna fick besvara ett flertal 

enkäter angående risk- och 

skyddsfaktorer. 

Riskfaktorerna som framkom i 

studien var bland annat om 

personen tidigt hoppade av 

skolan, föräldrars skilsmässa, 

stressande livshändelser, 

missbruk och mental ohälsa.  

Skyddsfaktorerna var social 

samhörighet, 

problemlösningshantering och 

en inre locus of control som 

innebar att ha större kontroll 

över sitt liv. Familjestöd 

visade sig inte vara en direkt 

skyddsfaktor däremot var 

social integration kopplad till 

ökat välbefinnande och var 

därmed en skyddsfaktor. 

Grad I 

 

 

 

 

          

 



 

 

Bilaga III:8 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2007, 

Sverige, 

Cinahl 

Larsson, P., 

Nilsson, S., 

Runeson, B., 

& Gustafsson, B. 

Psychiatric 

nursing care of 

suicidal patients 

described by the 

sympathy-

acceptance-

understanding-

competence 

model for 

confirming 

nursing. 

Att beskriva psykiatriska 

sjuksköterskors 

omvårdnad av suicidala 

patienter utifrån ett 

handlingsteoretiskt och 

bekräftande perspektiv 

genom att använda 

Sympati-Accepterande-

Förstående-Kompetens 

(SAUC)-modellen för 

bekräftande omvårdnad. 

 

Studien utfördes utifrån både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Deltagarna jobbade på 13 olika 

slutenvårdsavdelingar på ett sjukhus i 

Stockholm och valdes sedan 

systematiskt ut genom att ta var 

tredje namn på avdelningens 

lönelista. Antalet deltagare var 29 

sjuksköterskor med ett bortfall på 22 

procent. Deltagarna fick genomgå 

semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor samt svara på en enkät 

från SAUC- modellen för att se vart 

sjuksköterskornas vårdfokus låg. 

S – Sympati innefattade 

omvårdnad ledd av närhet, 

noggrannhet, tillgänglighet 

och bekräftande genom att 

bland annat hjälpa patienten 

med grundläggande behov på 

ett omsorgsfullt sätt, finnas till 

hands och bekräfta patienten 

genom att ge uppmärksamhet.  

A – Omvårdnadshandlingarna 

drevs utifrån acceptans, ett 

neutralt förhållningssätt, 

respektfullhet, vara tillåtande 

mot patientens 

sinnesstämningar, låta bli att 

ifrågasätta suicidförsök och 

visa att patienten tas på allvar. 

U – Sjuksköterskorna försökte 

samtala med patienterna om 

deras suicidplaner och tankar, 

genom att antingen ställa 

direkta frågor eller bara prata 

kring ämnet. 

C - Sjuksköterskorna försökte 

motivera sina handlingar 

gentemot patienterna utan att 

förolämpa dem och försökte få 

dem att förstå att det var för 

deras eget bästa. 

Grad I 



 

 

Bilaga III:9 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006, 

Belgien, 

Pubmed 

Portzky, G., & van 

Heeringen, K. 

Suicide 

prevention in 

adolescents: a 

controlled study 

of the 

effectiveness of a 

school based 

psycho-

educational 

program. 

Att granska effektiviteten 

hos studenter som 

genomgick det 

psykopedagogiska 

preventionsprogrammet i 

en kontrollerad studie 

genom bedömning av 

kunskap, attityder, coping 

och hopplöshet. 

Studien hade en kvantitativ ansats. 

Deltagarna var studenter på två 

skolor i Belgien. 172 studenter 

mellan åldrarna 14 till 18 år, deltog i 

studien. Före och efter programmet 

tilldelades studenterna en enkät med 

sex olika delar. Första delen bestod 

av demografiska variabler. Andra 

delen var ett test om vilken kunskap 

personen hade om suicid. Den tredje 

delen tog reda på de egna 

erfarenheterna kring suicid.  Nästa 

del tog reda på studenternas attityder 

till suicid. Den femte delen mätte 

vilken grad av hopplöshet och 

negativa förväntningar studenten 

hade på framtiden. Den sista delen 

mätte studenternas syn på coping-

strategier. Bortfall diskuterades inte. 

Det framkom att om 

studenterna genomgick 

preventionsprogrammet ökade 

kunskapen om suicid och 

varningssignaler och även 

förståelsen för suicidbeteende 

ökade, vilket ansågs bidra till 

att ungdomarna kunde se 

riskfaktorer gällande 

suicidbeteende. 

Basprogrammet var bra och 

hade positiv effekt på 

minskandet av suicidbeteende 

men inget inflytande på 

hopplöshet eller coping.  

 

Grad I 

 

 

 

          

 



 

 

Bilaga III:10 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

USA, 

Pubmed 

Stanley, B. et al.  Cognitive-

behavioral 

therapy for 

suicide 

prevention (CBT-

SP): Treatment 

model, feasibility 

and acceptability. 

 

Att förklara de olika 

momenten i CBT-SP 

(kognitiv beteende terapi 

för suicidbenägna 

ungdomar) samt att 

beskriva hur den 

användes för att förhindra 

återfall hos suicidbenägna 

ungdomar som precis 

genomfört ett 

suicidförsök. 

 

Undersökningen var gjord utifrån 

både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

110 ungdomar mellan 13 och 19 år 

deltog i studien. Inklusionskriterierna 

för deltagande var att de skulle ha 

gjort ett suicidförsök inom de 

närmaste 90 dagarna samt att 

diagnosen depression var ställd och 

behandling för den pågick. 

Bortfall diskuterades i studien men 

inga klara siffror framkom. 

Ungdomarna deltog i CBT-SP som 

fokuserade på kognitiva-, beteende- 

och interaktionella förmågor och 

användes för att förhindra ytterligare 

suicidförsök. Efteråt intervjuades 

deltagarna om tankar och känslor 

kring behandlingen. 

CBT-SP användes i tre faser; 

den inledande akuta 

behandlingen, den fortsatta 

akuta behandlingen samt den 

slutliga akuta behandlingen 

och den fortlöpande fasen. De 

flesta av deltagarna upplevde 

behandlingen som effektiv. 

CBT-SP var en effektiv 

behandling för att förebygga 

återfall av suicid. 

Grad II 

 

 

 

 

          

 



 

 

Bilaga III:11 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

USA, 

Pubmed 

Sharaf, A. Y., 

Thompson, E. A., 

& Walsh, E. 

Protective effects 

of self-esteem 

and family 

support on 

suicide risk 

behaviors among 

at-risk 

adolescents. 

Att undersöka sambandet 

mellan självkänsla och 

betydelsen av familjestöd 

samt dess inflytande på 

minskandet av suicidrisk 

hos tonåringar som 

upplevde svårigheter i 

skolan.   

 

Studien var en kvantitativ deduktiv 

tvärsnittsstudie. Hypotesen de utgick 

ifrån var att självkänsla och 

familjestöd var för sig minskade 

suicidrisken samt att familjestöd 

dämpade ett suicidbeteende genom 

förbättrat självförtroende. Deltagarna 

var ungdomar med risk för 

svårigheter i skolan från 15 olika 

gymnasieskolor och var till antalet 

849 stycken. De använde sig av två 

multidimensionella 

bedömningsinstrument; High-school 

questionaire (HSQ) och Measure of 

adolescent potential for suicide 

(MAPS). HSQ mätte personers 

suicidrisk medan MAPS mätte 

suicidala riskbeteenden och 

skyddsfaktorer.    

Hypotesen författarna hade 

stämde inte riktigt överrens 

med resultatet. Ungdomar med 

lägre familjestöd kunde ha 

bättre självkänsla och därmed 

minskad suicidrisk jämfört 

med de med mycket 

familjestöd. Dock kunde även 

de med stort familjestöd ha en 

bra självkänsla som 

reducerade suicidrisken.   

Grad I 

 

 

 

 

 



 

 

         Bilaga III:12 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006a, 

Kina, 

Cinahl 

Sun, F-K., 

Long, A., 

Boore, J., 

& Tsao, L-I. 

Patients and 

nurses´ 

perceptions of 

ward 

environmental 

factors and 

support systems 

in the care of 

suicidal patients. 

Att presentera och 

diskutera resultatet från 

en större kvalitativ studie 

som undersökte 

sjuksköterskors och 

patienters syn på den 

akuta psykiatriska 

avdelningen och den vård 

som utfördes. 

 

Studien var av kvalitativ ansats som 

analyserades enligt grounded theory. 

Deltagarna bestod av 15 

sjuksköterskor och 15 patienter. 

Sjuksköterskorna valdes ut från tre 

sjukhus i Taiwan och patienterna låg 

inne på psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. Datan 

samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer och genom observationer. 

Frågorna till sjuksköterskorna var 

inriktade på upplevelsen av 

kommunikation och vårdandet av 

suicidala patienter. Frågorna till 

patienterna fokuserade på deras 

känslor och upplevelser om vården.   

Bortfallet diskuterades inte.  

Patienterna upplevde det som 

viktigt att de blev tillfrågade 

om sina behov och mål när de 

kom till vårdavdelningen. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

det var viktigt att alla i teamet 

jobbade bra tillsammans och 

att de kunde ta lärdom av 

varandra. Attityden hade stor 

inverkan på vården och en 

icke-dömande attityd ledde till 

positiva resultat. Både 

patienterna och 

sjuksköterskorna upplevde att 

tidsbegränsningarna influerade 

vården negativt och att de båda 

grupperna hade önskat att tid 

fanns till fler terapeutiska 

samtal. Patienterna upplevde 

att en bra relation med 

sjuksköterskorna var väldigt 

viktig.   

Grad I 

 

      

 

 



 

 

Bilaga III:13 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006b, 

Kina, 

Psycinfo 

Sun, F-K., 

Long, A., 

Boore, J., 

& Tsao, L-I. 

A theory for the 

nursing care of 

patients at risk of 

suicide. 

Att upptäcka och 

undersöka psykiatriska 

sjuksköterskors och de 

suicidala patienternas syn 

på vården på psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning 

samt att utveckla en 

omvårdnadsteori för att 

underlätta vården av 

suicidala patienter. 

 

Studien var av kvalitativ ansats och 

var analyserad enligt grounded 

theory. Urvalet bestod av 15 

sjuksköterskor och 15 patienter från 

tre sjukhus i Taiwan. 

Sjuksköterskorna var kvinnor mellan 

21 och 49 år gamla och jobbade på 

akuta psykiatriska vårdavdelningar. 

Kriterierna för patienterna var att de 

skulle haft suicidtankar i två veckor 

och tidigare ha gjort suicidförsök. 

Åldrarna på patienterna varierade 

mellan 16 och 47 år. Observationer 

och semistrukturerade intervjuer 

utfördes. Bortfall diskuterades inte.  

Det var svårt att beskriva alla 

orsaker som låg bakom 

suicidbeteende. Studien 

arbetade fram fyra sätt att 

förutse suicidrisk; att känna 

igen varningssignaler, 

noggranna observationer, bra 

samtalsmetodik och vetskap 

om orsaker till suicid. 

Utbildning i etik och 

reflektionsprogram kunde 

hjälpa sjuksköterskorna att 

utföra ett bättre arbete. Det var 

av stor vikt att 

sjuksköterskorna fanns där på 

olika plan för patienterna och 

utförde basal omvårdnad.  

Grad I 

 

          

 

 

 

 



 

 

Bilaga III:14 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2008 

USA, 

Cinahl 

Taliaferro, L. A., 

Rienzo, B. A., 

Miller, M. D., 

Pigg, Jr, R. M., 

& Dodd, V. J. 

High school 

youth and suicide 

risk: Exploring 

protection 

afforded through 

physical activity 

and sport 

participation. 

Att undersöka relationen 

mellan fysisk aktivitet, 

idrottsdeltagande och 

tonåringars suicidala 

beteende. 

Resultatet baserades på data från en 

undersökning om ungdomars 

riskbeteende (YRBS) där 13 857 

ungdomar deltog. Studien var 

kvantitativ och deltagarna var från 

olika skolor i USA. Ungefär lika 

många killar som tjejer deltog. 

Åldern varierade mellan 12 till 18 år 

och ungdomarna hade olika etnisk 

bakgrund med olika grader av 

aktivitetsnivå. 

Manliga och kvinnliga atleter 

upplevde mindre hopplöshet 

och suicidtankar. Personer som 

utförde sport kunde ha en lägre 

suicidrisk samtidigt som de 

suicidala ungdomarna kanske 

inte valde att delta i sport alls. 

För att minska suicidrisken 

krävdes regelbunden träning 

av olika slag. För att förebygga 

suicid räckte det inte enbart 

med fysik aktivitet. Däremot 

förebyggde fysisk aktivitet 

mental ohälsa som i sin tur 

förebyggde suicid genom 

ökade må-bra-mekanismer.  

 

 

Grad II 

 

 

          

 

 

 



 

 

Bilaga III:15 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2010, 

Kina, 

Psycinfo 

Tzeng, W-C., 

Yang, C-I., 

Tzeng, N-S., 

Ma, H-S., 

& Chen, L. 

The inner door: 

toward an 

understanding of 

suicidal patients. 

 

Att beskriva de dilemman 

som fanns kring 

suicidomvårdnad och hur 

de upplevdes av 

psykiatrisjuksköterskor 

samt hur de vårdade 

suicidbenägna patienter. 

 

Studien var av en kvalitativ ansats 

där intervjuer och observationer 

utfördes under en tvåårsperiod. 

Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle vara 

heltidsarbetande sjuksköterskor på en 

psykiatrisk klinik och hade 

erfarenheter inom omvårdnad av 

suicidala patienter. 36 sjuksköterskor 

deltog varav två var män och resten 

kvinnor. Bortfall diskuterades inte. 

Sjuksköterskorna tog ofta 

avstånd till de suicidbenägna 

patienterna och hade dåligt 

tålamod i vården kring dem. 

Sjuksköterskorna visste inte 

riktigt hur de ska hantera de 

suicidala patienterna och 

tyckte att de var 

svårhanterliga. Patienterna och 

sjuksköterskorna behövde 

öppna sina ”inre dörrar” för att 

kunna förstå varandra. 

Sjusköterskan behövde 

reflektera över vad hon själv 

kände samtidigt som patienten 

behövde känna för en dialog, 

annars var kommunikationen 

omöjlig.  

 

Grad I 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga III:16 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2007, 

USA,  

Pubmed 

Waldrop, A. E., 

Hanson, R. F., 

Resnick, H. S., 

Kilpatrick, D. G., 

Naugle, A. E., 

& Saunders, B. E. 

 

Risk factors for 

suicidal behavior 

among a national 

sample of 

adolescents: 

Implications for 

prevention. 

 

Att undersöka hur många 

ungdomar som hade ett 

suicidbeteende, 

uppmärksamma 

relationen mellan 

familjeomgivningen, 

psykiska sjukdomar och 

symptom med ungdomars 

suicidbeteende samt att 

beskriva den oberoende 

aggressivitetsfaktorn vid 

ett suicidbeteende. 

 

Studien var av kvantitativ ansats och 

utfördes genom telefonintervjuer. 

Antalet deltagare var 4023 ungdomar 

som var mellan 12 och 17 år, med ett 

bortfall på fem procent. 

Telefonintervjun inkluderade 

demografiska faktorer, frågor om 

suicidtankar och försök, övergrepp 

inom familjen, sexuella, fysiska och 

psykiska övergrepp samt upplevelsen 

av våld i hemmet. Deltagarna fick 

även svara på frågor om 

posttraumatisk stress samt 

depressionsfaktorer.   

Missbrukarproblem, djupa 

depressioner och 

posttraumatisk stress kunde 

kopplas samman med 

suicidtankar. Likaså kunde 

samband ses mellan 

övergrepp, alkohol- och 

drogmissbruk i familjen och 

suicidtankar. Det krävs mer 

preventivt arbete mot dessa 

bakomliggande faktorer till 

suicidalt beteende för att 

kunna motverka det.  

Grad II 

 


