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Sammanfattning 

Bakgrund: Självmord är ett existentiellt problem och varje självmordshandling är ett rop på 

hjälp. Det är drygt en miljon människor, som begår självmord varje år över hela världen, men 

det är tio gånger fler som försöker ta sitt liv. Uppskattningsvis dör 1500 personer varje år till 

följd av självmord i Sverige. En del av dessa personer har varit i kontakt med vården under 

sin sista månad i livet på grund av självmordsproblematik. Syftet: Att beskriva 

sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk.  

Metod: En litteraturstudie som baseras på 11 vetenskapliga artiklar som består av både 

kvantitativa och kvalitativa studier. Resultat: I analysen av artiklarna framkommer fyra 

kategorier som beskrivs: Att utöka kunskaperna om prevention, förmåga att identifiera 

riskfaktorer, ett terapeutiskt förhållningssätt samt ett preventivt socialt stödsystem. 

Diskussion: Resultatet visar att sjuksköterskan kan använda sig av alla kategorierna för att ge 

ett gynnsamt stöd till personer med självmordsrisk. De fyra kategorierna är beroende av 

varandra för att förbättra omvårdnaden till självmordsnära personer. Om preventionen brister 

inom någon kategori försämras patientens möjligheter att hantera sin livssituation.  

Slutsats: Föreliggande arbete skulle kunna bidra till att ge information till sjuksköterskor om 

preventionsåtgärder för att förebygga och hantera självmordshandlingar samt höja 

livskvaliteten hos självmordsbenägna personer.  
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Abstract 

Background: Suicide is a problem of existence and each suicide act is a call for help. It 

is just over 1 million people committing suicide in the whole world every year, which 

means that ten times more are trying to take their lives. Approximately 1 500 people are 

dying of suicide in Sweden every year. Some of them have been in contact with the 

health care system during the last month in their life because of a suicide problem. 

Purpose: The aim of this essay is to describe the nurses´ prevention strategies for 

people at a risk of suicide. Method: A literature review based on 11 articles on 

qualitative and quantitative articles. Results: The analysis of the material showed four 

crucial categories to be important to handle the risk of suicide: to expand knowledge on 

prevention, ability to identify risk factors, a therapeutic approach and a preventive social 

support system. Discussion: The findings discussed show the nurse has to employ all 

the categories to give a favourable support for people at a risk of suicide. The four 

categories are interdependent to improve the caring for people at a risk of suicide. The 

deficit of prevention in any category could degrade the patient´s opportunities to handle 

its situation. Conclusion: This article could contribute to give information to nurses´ 

prevention strategies to prevent and handle suicide acts to improve the quality of life for 

people at a risk of suicide. 
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BAKGRUND 

 

Självmord är ett betydande folkhälsoproblem som kräver uppmärksamhet. I Sverige dör 

ungefär 1500 personer varje år till följd av självmord (Statistiska Centralbyrån, 2011). 

Uppskattningsvis tio gånger fler försöker ta sitt liv (WHO
1
, 2011). Trots att det finns 

handlingsplaner inom sjukvården för att förebygga självmord är det drygt en miljon 

människor, som begår självmord varje år över hela världen (Ottosson & Ottosson, 2007) .  

 

Var 40:e sekund tar en person sitt liv någonstans i världen, vilket innebär att personer som 

begår självmord inte bara är ett folkhälsoproblem för Sverige (Karolinska institutet, 2010). 

Det är viktigt att veta att rapportering om självmord skiljer sig inom och mellan länder. Enligt 

världshälsoorganisationen kan det faktum att en del länder har låg statistik då det gäller 

antalet självmord sannolikt förklaras av preventionsåtgärder, som sätts in, när människor vill 

ta sina liv. Emellertid kan landets kultur och religion också ha en inverkan (Beskow, 2000). 

WHO ´s redovisning visar att det finns länder i världen som hade dubbelt eller tre gånger så 

högt självmordstal som Sverige (Wasserman, 2009). Exempelvis är Litauen det landet i 

världen som, redovisar högst siffror när det gäller självmordsstatistik på 61,3 män och 10,4 

kvinnor per 100 000 invånare. Som jämförelse redovisar Sverige 18.7 män och 6.8 kvinnor 

per 100 000 invånare (WHO, 2011). En successiv minskning har skett av antalet självmord i 

Sverige med ungefär 500 per år under tidsperioden 1987 till 2010 (Statistiska Centralbyrån, 

2011). 

 

Socialstyrelsen (2003) beskriver att merparten av dem, som begår självmord, har varit i 

kontakt med vården under sin sista månad i livet, men inte fått tillräckligt stöd och tillsyn. 

Detta kan markera att det finns stora brister i den nuvarande vården. Framför allt är dessa 

brister kopplade till bedömning av patientens psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2009). De 

flesta människor med självmordstankar berättar inte om det (Ottosson, Ottosson, Ottosson & 

Åsgård, 2004; Tegern, Beskow & Eriksson, 2003). Enligt MSB
2
 är att förebygga 

självmordsrisk kanske en av de svåraste uppgifterna men samtidigt en av de mest betydande 

arbetsuppgifterna inom sjukvården. Detta inte minst för att det inte är en lätt uppgift att 

förebygga och få kontroll över självmord (Wasserman, 2005). Personer som har försökt ta sitt 

liv är alltid i en svår livssituation.  

                                                 
1
 WHO (World Health Organisation)  

2
 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 
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Bakomliggande orsaker kan vara missbruk, psykisk ohälsa eller att man är i en risksituation 

genom exempelvis problem med relationer eller ekonomi. Åtgärderna eller insatserna till 

personer som vill ta sitt liv kan vara medicinska, psykologiska, sociala, tekniska och 

pedagogiska och strävare efter att hjälpa den självmordsnära individen att återvinna bästa 

möjliga funktionsförmåga eller behålla funktioner samt att förebygga funktionsnedsättningar. 

Av dessa anledningar bör människor med någon form av självmordsrisk mötas med en 

kombination av professionalism och medmänsklighet (Beskow, 2000). Kunskap om 

självmordsproblematik är nödvändig inför en bedömning av en persons självmordsrisk men 

också för att kunna utföra ett bättre förebyggande arbete för dessa personer. Sjuksköterskans 

roll och insatser inom hälso- och sjukvården spelar en väsentlig roll för att den självmordsnära 

individen ska kunna hitta nya sätt att hantera sitt liv på (Beskow, 2000). 

 

Emile Durkheim 
3
 skrev år 1897 att det under 1800-talets senare del fanns en låg 

självmordsfrekvens och han ansåg att anledningen till detta fenomen var att familjegruppen 

hade en neutraliserande effekt. Han menade att medlemmar i en familj stödjer varandra 

(Durkheim, 1983). Anhörigas och familjens stöd kunde ses som en självmordspreventiv 

insats, då familjelivet skulle kunna bidra till att minska ensamhetsproblematik för den 

självmordsnära individen. Även om familjen kan utgöra ett stöd är självmordsrisk fortfarande 

en problematik. Självmord idag kan bero på biologiska, psykologiska och sociala faktorer. 

Den självmordsnära personen kan vara utsatt för kränkningar och mobbningar eller lida av 

exempelvis stress, ångest, depressioner, psykisk störning eller missbruk som påverkar 

personens livssituation (Beskow, 2000). 

 

Självmord är en medveten handling som leder till döden. Självmord kan även vara ett utryck 

för stor förtvivlan och ångest. Självmordstankar är betydligt vanligare än självmord 

(Karolinska institutet, 2012; Beskow, 2000). Självmordstankar beskrivs som tankar, fantasier 

och önskningar om att vilja ta sitt liv. Dessa kan sedan utvecklas till beslut och planer om att 

ta sitt liv (Beskow, 2000). Enligt Tegern, Beskow och Eriksson är självmordstankar ofta 

övergående, men när en person har ihärdiga och plågsamma självmordstankar kan det sluta i 

ett självmord (Tegern, Beskow & Eriksson, 2003). En självmordsbenägen person utgör alltid 

en stor risk för att i framtiden begå självmord. En självmordsnära person eller individ är en 

                                                 
3
 Durkheim, Emile dog 15 nov. 1917 i Paris. En ny upplaga av hans bok ”Självmord” kom ut 1983. 
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person som nyligen eller inom det senaste året har gjort självmordsförsök och bedöms då vara 

i riskzonen för att begå självmord (Beskow, 2000). 

 

Preventiva åtgärder i detta sammanhang är insatser för att förebygga självmordshandlingar. 

Sjuksköterskans roll är att ge stöd till den självmordsnära individen så att livssituationen blir 

möjlig att hantera. Självmordsprevention består av insatser på tre olika nivåer, primär, 

sekundär och tertiär (Herlofson, Ekselius, Lundh, Lundin & Mårtensson, Åsberg, 2009). 

Primär prevention är en förebyggande åtgärd som riktar sig mot att förebygga 

självmordstankar och fokuserar på föreliggande orsaker för att bevara hälsa. Sekundär 

prevention är insatser i form av tidig upptäckt av ohälsa och tidig behandling, vilket innebär 

att bota sjukdomen eller minska risken för försämring eller återinsjuknande. Tertiär 

prevention handlar om behandling av funktionsnedsättning, att behålla funktion genom 

rehabilitering eller åtgärder för att förhindra att personer med befintlig sjukdom ytterligare 

försämras (Beskow, 2000; Herlofson, Ekselius, Lundh, Lundin & Mårtensson, Åsberg, 2009; 

Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

 

Varje självmordshandling är ett rop på hjälp och det är ett misslyckande för samhället när en 

människa tar sitt liv. Sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att upprätthålla hälsa och 

trygghet. En rätt utformad miljö kan stödja och bevara funktioner och därmed bidra till 

trygghet och välbefinnande. Nightingale (1989) menar att patientens fysiska, psykiska och 

sociala omgivning är väsentlig för att förebygga ohälsa och återfå hälsan. Hon betonar den 

estetiska vårdmiljöns betydelse för att förbättra patientens hälsotillstånd. Miljön ska vara 

omväxlande, omsorgsfullt utformad samt variationsrik, för att ge patienten ett gott humör, och 

få denne att trivas, vilket kan bidra till att ge trygghet och välbefinnande samt att främja hälsa 

(a.a.). Aaron Antonovsky (1992) menar att självmord kan förebyggas och att hälsa kan 

främjas av ett starkt KASAM
4
.  

 

I vård och omsorg är omvårdnad relaterad till sjuksköterskans arbete och människosyn. En 

sjuksköterskas människosyn ligger till grund för värderingar och val av åtgärder (Birkler, 

2007). I det vårdande förhållningssättet ryms sjuksköterskans förmåga till empati och etiska 

grundantagande om att vilja den andra väl. En god hälsa och sjukvård ska särskilt bygga på 

respekt för patientens självbestämmande (autonomi) och integritet (Stryhn, 2007). Patienten 

                                                 
4
 KASAM står för känsla av sammanhang som består av tre begrepp: Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet. 



 

7 

 

har rätt att bli behandlad med respekt både kroppsligt och själsligt för att kunna behålla sin 

identitet oavsett ålder och livsuppfattningar (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskans uppgift är att 

rädda liv och lindra lidande samt att visa omsorg utan att kränka patientens 

självbestämmanderätt (Stryhn, 2007). 

  

Självmord, självmordhandlingar eller självmordstankar drar till sig uppmärksamhet från 

omgivningen. Det kan ibland innebära att personer med självmordstankar inte vågar berätta 

om dessa och heller inte söker hjälp i tid (Ottosson, Ottosson, Ottosson & Åsgård, 2004; 

Tegern, Beskow & Eriksson, 2003). Det kan också finnas en rädsla för att andra inte kan 

förstå dem, vilket gör att människor med självmordstankar isolerar sig. Ensamhetsproblematik 

kan bidra till otrygghet och ångest, som kan leda till en låg självkänsla, vilket ökar risken för 

att begå självmord. Det kan därför vara av vikt att på ett tidigt stadium erbjuda preventiva 

åtgärder när en person delger självmordstankar. Detta för rädda liv, minska lidande och 

befrämja hälsa.  

 

Professionalism i vården innebär att ha kunskapen som behövs för att vårdare ska kunna 

förstå och bemöta den självmordsnära individen samt utföra de vårdhandlingar som krävs. 

Det är svårt att hindra någon från att ta sitt liv, när personen verkligen har bestämt sig, 

eftersom beslutet sitter djupt rotat inom individen (Beskow, 2000). Vårdpersonalen ska ha 

kunskap och strävan att ge högklassig vård och utveckla sitt område, vilket innebär att ta ett 

personligt ansvar och låta sig styras av ett etiskt förhållningssätt. Patienten har en 

självbestämmanderätt över sitt liv och härigenom rätten att ta det. Sjuksköterskan ska med sitt 

förebyggande arbete sträva efter att rädda liv. Den självmordsbenägna personen kan tycka att 

detta arbetssätt kränker integriteten och uppleva att han/hon förlorar sin värdighet. Detta 

innebär att sjuksköterskan kan hamna i ett svårt moraliskt dilemma, där preventionsåtgärderna 

bör avvägas mellan att ta hänsyn till patientens autonomi och sjuksköterskans strävan efter att 

rädda liv (Stryhn, 2007).  

 

Vårdpersonals yrkesetiska principer ska omfatta en humanistisk attityd till patienten och det 

innebär här att sjuksköterskans skyldigheter och etiska koder ibland står i bjärt kontrast till en 

människa som bestämt sig för att ta sitt liv (ICN
5
, 2005). De preventiva åtgärderna är 

väsentliga för att förebygga självmordsrisk, vilket kräver sjusköterskans professionalism för 

                                                 
5
 ICN: International Council of Nurses. Etiska koder för sjuksköterskor. 
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att hantera detta. Det är sjuksköterskans roll att stå för den professionella omvårdnaden för att 

kunna höja livskvaliteten hos självmordsbenägna personer. 

 

SYFTE 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans preventionsåtgärder i 

omvårdnaden av personer med självmordsrisk. 

 

METOD  

Design 

Föreliggande allmänna litteraturstudie baseras på såväl kvalitativa som kvantitativa 

genomförda empiriska studier
6
. Genom en systematisk sökning av artiklar, kritisk granskning 

av desamma samt analys av innehållet i artiklarnas resultatdel sammanställdes de olika 

studierna (Friberg, 2012). En systematisk litteraturstudie gör det möjligt att gå igenom 

relevanta forskningsstudier inom ett utvalt område, vilket leder till en kunskapsöverblick 

inom aktuellt forskningsområde (Olsson & Sörensen 2007; Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Datainsamling  

Vetenskapliga artiklar söktes på databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO, Sociological 

abstract och ERIC. Dessa databaser inriktar sig på aspekter av omvårdnad, vårdvetenskap, 

sociologi, psykologi, beteendevetenskap, pedagogik och folkhälsopedagogik. Dessa databaser 

har använts för att ta fram vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet. 

 

Sökord som användes var: Suicide, risk, prevention, nursing, caring, person och patient. 

Dessa sökord användes i kombination med varandra. Boolesk söklogik användes till alla 

sökorden (Friberg, 2012). Trunkering
7
 användes inte och orden sattes samman genom den 

Booleska operatorn AND för att förbättra och begränsa sökningen. Sökning genom Booleska 

operatorn OR användes för att utvidgas sökningen och gav ett bredare resultat. (Forsberg et 

al., 2008). Sökningarna presenteras i sökschemat (Bilaga 3). Artiklarna skulle ha 

publiceringsår mellan 1999 och 2012 för att de senaste årens forskning skulle komma med. 

                                                 
6
 Empiriska studier är en kunskapsteoretisk uppfattning som bygger på iakttagelser, undersökningar, experiment 

och därav gjorda erfarenheter och verkligheten. 
7 Trunkering innebär att ersätta början eller slutet av ordet med en asterisk, exempelvis prevention* eller 

*prevention. 
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Vid sökning på databaser gjordes avgränsningar såsom peer reviewed samt human och språk 

som söktes på var engelska, svenska och franska för ett varierande urval (se Bilaga 3). 

 

Urval  

Urvalskriterierna för artiklarna var att de skulle behandla sjuksköterskans preventiva insatser i 

omvårdnaden av personer med självmordsrisk. Artiklarna som inkluderades skulle vara 

kvalitativa eller kvantitativa, Review artiklar exkluderades. Osäkra självmord exkluderas, 

vilket innebär att det är oklart om dödsfallet var en avsiktlig självdestruktiv handling eller en 

olyckshändelse (Ottosson et al., 2007). Exkluderade artiklar innefattade dessutom ideologiska 

självmord, det vill säga självmord av religiösa eller politiska skäl.  

Undersökningens genomförande 

De utvalda artiklarna har kritiskt granskats och därefter har en bedömning gjorts av kvaliteten 

(Forsberg et al., 2008). Tillförlitligheten i metoden är väsentlig för studiens resultat. För att 

värdera studierna krävs kunskaper i olika vetenskapliga undersökningsmetoder. Bland annat 

granskas tillvägagångssättet vid urvalet, undersökningsgruppens storlek och sammansättning 

samt de instrument som använts. Dessutom avgörs om studien är välgrundad genom att 

studera redovisade resultatmått. Ett trovärdigt systematiskt tillvägagångssätt underlättar 

tolkningen och sammanställningen av bevisen på ett konsekvent och opartiskt sätt (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklarna som passade i studien granskades enligt Röda Korsets 

granskningsmall
8
 framtagen för kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarnas 

kvalitet bedömdes ha antingen lågt bevisvärde, måttligt bevisvärde eller starkt bevisvärde 

efter att granskning genomförts med Röda Korsets granskningsmall (se Bilaga 2). Genom att 

ta ställning till varje fråga ges ett bra underlag för att kunna värdera studiens kvalitet. Det 

granskades också om artikelförfattarna hade tillämpat forskningsetiska principer. Artiklar med 

låg kvalitet inkluderades inte i litteraturstudien (Forsberg et al., 2008). Endast primärkällor 

användes i resultatet. 

 

Analys 

Artiklarnas titel lästes först och jämfördes med syftet. Därefter gjordes en läsning av abstract 

till de artiklar vars titel tydde på att dess innehåll svarade mot studiens syfte. Artiklar vars 

abstract gav indikation till att svara mot studiens syfte lästes i fulltext flera gånger och 

noggrant för att få en ökad förståelse av texten och dess innebörd. De enskilda artiklarnas 

                                                 
8
 Röda Korset är en granskningsmall för vetenskapliga artiklar som består av frågor som ska besvaras. 
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resultat jämfördes för att finna likheter och skillnader. Därigenom kändes materialet efterhand 

mera bekant och det skapades en förståelse, en känsla och en bild för helheten (Friberg, 

2012). Därefter abstraherades text i respektive artikels resultatdel som svarade mot 

föreliggande studies syfte, så kallade meningsbärande enheter. Med olika färger gjordes ett 

färgkodningssystem för att markera meningsbärande enheter i texten som plockades ut. Varje 

artikel var markerad och de meningsbärande enheter kodades som rimmade med syftet. 

Därefter diskuterades innehållet i de meningsbärande enheterna tillsammans med en kollega 

för att på så sätt verifiera att utvald text svarade mot studiens syfte.  Sedan kondenserades de 

olika meningsbärande enheterna vilka skrevs ned på separata lappar. Dessa lappar sorterades 

därefter ihop, beroende på likheter och skillnader, in under olika kluster.  

 

Genom att göras så växte fyra följande olika kategorier fram: Sjuksköterskans utökade 

kunskaper om prevention, förmågan att identifiera riskfaktorer, ett terapeutiskt 

förhållningssätt samt preventivt socialt stödsystem för att uppnå bättre preventionsåtgärder för 

personer med självmordsrisk. Kategorierna skapades för att liknande material skulle kunna 

sättas samman och för att ge en uppfattning om hur olikheter och likheter framträdde (Polit et 

al., 2012). Avsikten var att materialet skulle bidra med förståelse för sjuksköterskans kunskap 

och professionalism i arbete med att hantera och förebygga självmordsrisk samt för att höja 

livskvaliteten hos självmordsbenägna personer. Materialet kunde sedan sammanfogas till 

uppsatsens resultatdel.  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden
9
 av vetenskapliga artiklar gjordes beträffande deras innehåll. Ett krav 

var att artiklarna skulle utgå från goda överväganden utifrån grundläggande etiska regler 

(Segesten 2006). Artiklarna skulle visa omsorg om deltagarna i olika undersökningar och 

även ta hänsyn i sina tolkningar. Ett kvalitetskrav som ställdes var att förförståelsen skulle 

redovisas för att ge en uppfattning om utgångspunkten för tolkningen. De artiklar som 

inkluderades hanterade urvalet konfidentiellt (Willman et al., 2011; Forsberg et al., 2008).  

 

                                                 
9
 Etiska övervägande regler som forskare gör utifrån grundläggande etiska regler från etisk kommitté 

forskningsetiska deklarationer såsom Helsingforsdeklarationen och lag om forskningsetisk prövning. 
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RESULTAT 

Att utöka kunskaper om prevention 

Utbildning för sjuksköterskor 

Utbildning för sjuksköterskor visade sig vara en preventiv åtgärd som sjuksköterskan gjorde i 

relation till självmordsnära patienter. Genom utbildning kan sjuksköterskan få utökad 

kunskap om hur på bästa sätt kunna förutse risken för självmord hos en patient, förebygga 

oönskade händelser samt vårda patienten på ett värdigt sätt (Slaven & Kisely, 2002). Rooney 

(2009) menar att utbildning om preventionsåtgärder bör bestå av, psykiatrisk omvårdnad, 

psykdynamisk behandlingsmodeller och olika strategier för hur interagera med patienten. En 

kunskap som bygger på detta innehåll menar Rooney (a.a.) möjliggör ett terapeutiskt 

förhållande mellan patienten och sjuksköterskan och att eventuella orsaker till att vilja ta sitt 

liv identifieras och bearbetas. Att i utbildningsinsatser belysa olika aspekter av 

självmordsförsök, ger sjuksköterskan bättre kunskap att känna igen varningstecken samt 

förstå orsaker till självmord. (Stanely & Brown, 2012). 

 

En annan utbildningsinsats som använt i samband med att utveckla sjuksköterskans 

preventiva arbete med självmordsnära patienter inbegrep information om olika attityder, som 

kan påverka självmordsnära patienter i negativ och positiv riktning. Den utbildningsinsatsen 

lyfte dessutom fram olika biologiska, sociala och psykodynamiska aspekter till 

självmordsförsök samt psykiatrisk omvårdnad och etiska ställningstaganden (Samuelsson & 

Åsberg, 2000; Sun, Long, Boore & Tsao, 2004). Genom utbildning kan kompetensen och 

självsäkerheten öka bland sjuksköterskor, när det gäller omvårdnad av personer med 

självmordsrisk. En ökad kunskap kan medföra att vårdpersonalen blir mer medveten om sina 

professionella och etiska ställningstaganden (Slaven & Kisely, 2002; Samuelsson & Åsberg, 

2000). Det kan bidra till att förebygga stigmatisering samtidigt som förståelsen och viljan att 

hjälpa självmordsbenägna patienter ökar (Stanely & Brown, 2012; Slaven & Kisely, 2002; 

Sun, Long, Boore & Tsao, 2004; Samuelsson & Åsberg, 2000; Rooney, 2009). 

Utbildning för allmänheten 

Att förmedla information kring frågor som rör självmordsnära personer till allmänheten 

utgjorde också en preventiv insats som skulle kunna minska självmord (Slaven et al., 2002). 

Utbildning för allmänheten kan inbegripa olika metoder och färdigheter för att minska risken 

för självmord olika kommunikationssätt, frågor om empatisk förmåga och aktivt lyssnande 

(Rooney, 2009). Då sjusköterskan utbildade eller informerade allmänheten togs frågor kopplat 
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rädslor, tro, antaganden, fördomar och personliga värderingar, och hur man på bästa sätt kan 

ge respons upp (Clark, Matthieu, Ross & Knox, 2010). Genom att utbilda allmänheten väcks 

reflektioner kring självmord och möjliggör också till personer börja samtala med varandra 

kring frågor och erfarenhet av självmord och självmordsnära personer. Detta menar Stanely et 

al. (2012) eventuellt skulle kunna på sikt leda till färre självmord. Utbildning och information 

till allmänheten kan därför göra att en sjuksköterska inte träffar lika många 

självmordsbenägna personer, men däremot kan det innebära att sjuksköterskan räddar fler från 

att ta sitt liv (Clark, Matthieu, Ross & Knox, 2010; Stanely et al., 2012; Slaven et al., 2002; 

Rooney, 2009). 

 

“Public awareness campaigns and gatekeeper training programmers can both 

utilize a public health approach to broaden the reach of suicide prevention 

education to the general public and to all front line formal and informal helpers.” 

(Clark, Matthieu, Ross & Knox, 2010). 

 

Identifiera riskfaktorer 

Varningstecken 

En annan preventiv åtgärd som sjuksköterskan gjorde var att söka och identifiera 

varningstecken men också orsaker till självmord (Slaven et al. 2002; Stanely et al. 2012; 

Rooney 2009). Genom att identifiera varningssignaler kunde sjuksköterskan lättare agera när 

sådana visade sig.  För att kunna identifiera riskfaktorer bland personer med självmordsrisk 

krävs observation och uppmärksamhet hos vårdpersonalen (Rooney 2009). Att medvetet 

observera personer som hade en självmordsrisk, hans/hennes beteende och också omgivning 

var en preventiv åtgärd som gjorde att sjuksköterskan snabbare kunde identifiera 

varningstecken (Slaven et al., 2002). Då sjuksköterskan observerade personen med 

självmordrisk innebar det att hon också tillbringade tid med personen. Tiden tillsammans med 

patienten sågs som betydelsefull då det också innebär att sjuksköterskan intresserar sig för 

personens privata intresse och uppmuntrar till sociala aktiviteter. Genom att vara tillsammans 

med personen med självmordsrisk kunde eventuella beteende som kan utgöra risk för 

självmord så som ett lågt stämningsläge, utåtagerande beteende samt verbalt uttrycka 

självmordstankar observeras och bemötas. Vidare ansågs personer som kände hopplöshet, 

irritation och visade tecken på depression ha en stor risk för att begå självmord (Stanely & 

Brown, 2012). Ett sätt för sjuksköterskan att arbeta preventivt för att förebygga 
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självmordsrisk hos en självmordsbenägen person var att identifiera attityder och beteenden, 

bland annat genom intervjuer. 

Screening  

Att använda sig av screening formulär visade sig också vara en preventiv åtgärd då 

vårdpersonal skulle identifiera riskfaktorer eller orsaker till självmordstankar (McAuliffe & 

Perry, 2007). Screening innebär att personal ställer frågor angående patienternas mentala 

hälsa för att mäta och identifiera orsaker och risker för självmord. Screening underlättade för 

vårdpersonal att utföra ett bättre förebyggande arbete (Bajaj, Borreani, Ghosh, Methuen, Patel 

& Crawford, 2008).  

 

“People who thought GPs
10

  should screen for suicidal ideation said they should 

do so because it was important for people to have a chance to talk about their 

feelings, for the GP to get a complete picture of the person´s mental health, and to 

identify people at risk of suicide.” (Bajaj et al., 2008 s. 231). 

 

Ett terapeutiskt förhållningssätt 

Bemötande/Möte 

Sjuksköterskans bemötande av personer med självmordsrikt visade sig också utgöra en 

preventiv åtgärd (Sun et al., 2004). I mötet mellan sjuksköterska och patient blir patientens 

upplevelse av sjuksköterskan betydelsefull för om och hur patienten vill rehabiliteras. 

Sjuksköterskans bemötande kan ha en stor inverkan på en person med självmordsrisk. Till 

exempel kan en dömande attityd hos sjuksköterskan påverka viljan att leva, förlänga 

rehabiliteringstiden samt leda till återfall av självmordsförsök (Sun et al., 2004). När 

sjuksköterskan inte kan hysa en medkänsla för en person med självmordsrisk blir det omöjligt 

att respektera och bevara värdigheten för patienten. All omvårdnad och alla 

preventionsåtgärder bör därför ske med medkänsla och känslighet i syfte att inge hopp hos 

patienten. Annars finns det risk för negativa konsekvenser (Sun et al., 2004).  

Ge redskap 

Stanely et al. (2012) och Sullivan, Barron, Bezmen, Rivera & Zapata-Vega (2005) menar att 

en preventiv åtgärd som sjuksköterskan kan använda att ge redskap till personen med 

självmordsrisk som kan befrämjar hälsa. Sådana redskap kan handla om fysiska aktiviteter 

                                                 
10

 GP: Cross-sectional survey of general practitioners-- 
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som intresserar personen och som leder till ökat välbefinnande.  Att ge redskap för hälsa och 

välbefinnande är centralt i sjuksköterskans preventionsarbete (Stanely et al., 2012; Sullivan et 

al., 2005). Ett annat sätt för sjuksköterskan att arbeta preventivt är att stimulera den 

självmordnära personens egna coping förmåga som exempelvis att göra olika aktiviteter som 

distraherar personen med självmordsrisk och som leder till att tankar om självmord minskar. 

Det kan till exempel handla om att motionera, spela ett instrument, titta på fotboll eller att 

sysselsätta sig med sin favoritaktivitet (Stanely et al., 2012). Andra redskap kan vara olika 

terapiformer såsom musikterapi, dramaterapi, teckningsterapi och individterapi. Även dessa 

redskap ger personen med självmordsrisk ett bättre sätt att hantera tankar om att ta sitt liv, det 

vill säga patientens ”coping” (Sullivan et al., 2005). Sjuksköterskan själv kan också utgöra ett 

redskap genom att ligga ett steg före när det gäller preventionsåtgärder (Stanely et al., 2012; 

Sullivan et al., 2005). 

 

“By following a predetermined set of internal coping strategies, social support 

activities, and help seeking behaviors, patients have the opportunity to evaluate 

those strategies that are most effective.” (Stanely et al., 2012 s.258). 

 

“As patients are capable and referred by their therapist, they join these groups and 

learn coping skills, share their experiences and learn how to seek support.” 

(Sullivan et al., 2005 s.79). 

 

Preventivt socialt stödsystem 

Preventiv miljö  

Att arbeta för att personen med självmordsrisk omger sig av en miljö där den känner sig 

hemmastadd visade sig också utgöra en preventiv åtgärd (Stanely et al. 2012; Sun et al. 2007). 

Exempelvis kan dessa miljöer handla om det egna hemmet och arbetsplatsen. Emellertid kan 

även en miljö som man känner sig hemmastadd utgöra en möjlighet för att begå 

självmord(Sun et al., 2007). Att förvissa sig om personens eventuella planer för att ta sitt liv 

kan leda till att positiva och negativa miljörelaterade faktorer kan identifieras och säkras. Att 

säkra miljön kan innebära att exempelvis stora läkemedelsmängder placeras hos en anhörig 

till patienten eller alternativt hos en granne så att tillgången elimineras (Stanely et al., 2012).  

Anhöriga/närstående bör vara informerade om tillståndet som en person med självmordsrisk 

befinner sig i för att kunna stödja individen. Att anhöriga känner till situationen kan göra att 
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personen med självmordsrisk lättare kan lyfta problemet.  Anhöriga, som får information av 

sjuksköterskor, blir mer medvetna om självmordsrisker (Stanely et al., 2012; Sun et al., 2007).  

Preventiv relation till anhöriga 

Ett annat sätt som sjuksköterskan kan arbeta preventivt på är att informera anhöriga och 

närstående i självmordspreventionsstrategier, när en patient blir utskriven från sjukhuset.  En 

sådan kunskap gör att familj och andra närstående får bättre förståelse för personen med 

självmordsrisk och kan därmed också medverka i att stödja den självmordsbenägne (Slaven et 

al., 2002). . Patienter kan lättare läka själsligt och rehabiliteras till samhället när de känner att 

vänner och familj stöttar dem (Sun et al., 2007).  När sjuksköterskan informerar anhöriga kan 

familjen och andra närstående fungera som ett stöd och införliva hopp hos den 

självmordsbenägna personen, som då kan återfå viljan att leva (Stanely et al., 2012). I detta 

sammanhang utför sjuksköterskan en preventiv insats som kan ligga till grund för 

rehabilitering av en självmordsbenägen patient som kan vara betydelsefull. Om tankarna att 

begå självmord blir alltför starka, ska personen kunna ringa till en hjälplinje för de som vill ta 

sitt liv. De förutsätter att inte alla självmordsbenägna personer har en anhörig och har därför 

utvecklat en metod utefter de förutsättningarna (Stanely et al., 2012; Slaven et al., 2002; Sun 

et al., 2007). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar och kvantitativa artiklar genomfördes.  

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien framkom genom sökningar i fem olika 

databaser. Att använda sig att olika databaser som täcker varierade perspektiv kan styrka 

validiteten i studien. Cinahl och Pubmed, som täcker ämnen som omvårdnad och 

vårdvetenskap och databaserna PsycInfo och Sociological inbegriper ämnen som sociologi, 

psykologi och beteendevetenskap. Dessutom ger databasen ERIC, referenser till 

forskningsrapporter, inom ämnens som pedagogik och folkhälsopedagogik. Dessa olika 

databaser har genomsökts för att erhålla en bredd inom forskningsfältet. Vidare gjorde 

sökningar i databaserna The Cochrane Library och Social services abstract men resulterade i 

träffar som inte kunde matcha syftet med föreliggande studiens. I några databaser fanns 

dubbletter genom sökmetoden, vilket bedöms som positivt (Forsberg et al., 2008). Artiklarna 

begränsades till publicering mellan år 1999 och 2012, vilket är en relevant tidsram för att 

resultaten skulle vara aktuella och för att de senaste årens forskning skulle komma med. 
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De sökord till artikelsökningen som valdes ut för att spegla syftet med den föreliggande 

studien var: suicide, risk, prevention, nursing, caring, person och patient. Det lades stor vikt 

vid att sökorden skulle motsvara syftet för att sträva efter giltighet. Sökorden valdes även för 

att ge en bredd till sökningen. Trunkering användes inte trots att det hade kunnat innebära att 

mer material hade framkommit, därför att det också hade kunnat innebära att irrelevanta 

artiklar hade kommit med i sökningen (Friberg, 2008). Avgränsningar som gjordes är peer 

reviewed samt human. Två sökord, suicide och prevention används i syftet och användes 

därför som grundläggande ord i databassökningar och ibland användes också risk som ett av 

de grundläggande orden. Nursing och caring togs med för att få med ett 

omvårdnadsperspektiv i materialet. Person och patient användes för att begränsa resultatet i 

sökningarna. 

  

Sökningen skedde på franska, svenska och engelska språk för att så mycket material som 

möjligt skulle hittas i syfte att få en god bild av förebyggande arbete vid självmordsrisk. Det 

var enbart artiklar skrivna på engelska som passade syftet med den föreliggande studien. I 

detta sammanhang har kanske relevant material på andra språk uteslutits. Det kan vara en 

begränsning att studien enbart innehåller artiklar skrivna på engelska. Det föreligger även en 

risk för missförstånd och feltolkning vid inklusion av artiklar på andra språk.  

 

Granskningen har genomförts med Röda Korsets (2010/2011) granskningsmall för att 

underlätta bedömningen av både kvalitativa och kvantitativa artiklar, när kvalitén skulle 

säkerställas, vilket höjer den egna studiens trovärdighet. Granskningsmallen är omfattande.  

Röda Korsets (2010/2011) granskningsmall används av många högskolor och universitetet. 

Genom att använda denna mall uppnås erkänt hög kvalitet vid granskning av artiklar för 

litteraturstudier. Den noggranna granskningen ökar också författarens förförståelse så att 

risken för alltför snäva tolkningar i resultatet undviks.  

 

Artiklarna bedömdes antingen att ha lågt bevisvärde, måttligt bevisvärde eller starkt 

bevisvärde. Det är totalt fjorton artiklar som har granskats. Sju artiklar bedömdes ha starkt 

bevisvärde och hög vetenskaplig kvalitet, fyra bedömdes ha måttligt bevisvärde, en artikel 

bedömdes ha lågt bevisvärde. Artikeln med lågt bevisvärde uteslöts på grund av brister i 

vetenskaplig kvalitet kopplat till omfattande bortfall samt brister i metodbeskrivning. Två 

artiklar uteslöts på grund av att de var litteraturstudier. Studien bygger på elva artiklar som 
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analyserades och sammanställdes i resultatet. Det höga antalet artiklar med starkt och måttligt 

bevisvärde ses som en styrka i denna litteraturstudie (Forsberg et al., 2008). Författaren har 

strävat efter en objektiv bedömning. Det finns ingen artikel som tar större plats än någon 

annan artikel i resultatavsnittet, eftersom alla artiklar har tagits med i resultatet, även artikel 

som inte stämmer med författarens förförståelse. Att sträva efter en objektiv bedömning ökar 

trovärdighet (Forsberg et al., 2008).  

 

Analysen genomfördes tillsammans med kollega, vilket kan ha bidragit till bredare 

förförståelse av fenomenet som skulle studeras samt en trovärdigare analys. Två olika 

personer med olika erfarenheter inom ämnet gav ett bredare perspektiv. Tillvägagångssättet 

för insamlingen och analysen av artiklar från de fem olika databaserna är tydligt beskrivet i 

studien där allt materiel finns, vilken höjer studiens verifierbarhet. Det är en styrka att risken 

av feltolkningar reducerats genom att de var två personer som gjorde analysen först var för sig 

sedan tillsammans. Att vara två vid ett analysarbete kopplat till en allmän litteraturstudie torde 

förhoppningsvis leda till att missförstånd i tolkningen av texten, till exempel på grund av 

språksvårigheter, minimeras. Analysen gjordes noggrant för att resultat skulle stämma 

överens med syftet. Relevansen i föreliggande studie bedöms som god och då det inte kom 

fram något oväntat, och då stärks trovärdigheten och tillförlitligheten (Willman et al., 2011; 

Forsberg et al., 2008). 

 

Förhoppningsvis är uppsatsens resultat verifierbart. Om en annan författare skulle göra om 

studien, skulle den kunna ge ett liknande resultat av litteraturstudien. Den geografiska 

spridningen av artiklarna är från olika kontinenter. Artiklarna publicerades i Australien, 

England, Sverige, USA och Kanada och de ger en varierad syn och bred geografisk spridning 

som höjer kvaliteten i arbetet. De ger också en bred bild av sjuksköterskors 

preventionsåtgärder runt om i världen, vilket ökar överförbarheten och den praktiska 

tillämpningen (Forsberg et al., 2008). En styrka är att artiklarna som inkluderades har ett 

variationsrikt urval. Preventionsåtgärderna som beskrivs i litteraturstudien kan påträffas bland 

grupper som motsvarar urvalet. Preventionsåtgärderna kan vara applicerbara inom psykiatrisk 

omvårdnad, men även i andra sammanhang.  
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Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av 

personer med självmordsrisk. Resultatet fokuserar på fyra huvudkategorier: Att utöka 

kunskaper, Identifiera riskfaktorer, Ett terapeutiskt förhållningssätt och Preventivt socialt 

stödsystem. Resultatet visar att sjuksköterskan kan använda sig av alla fyra komponenterna 

för att ge ett gynnsamt stöd till personer med självmordsrisk. De fyra kategorierna av 

preventiva åtgärder för personer med självmordsrisk är beroende av varandra om 

omvårdnaden för dessa personer ska förbättras. Om preventionen brister vilket framkom i 

någon kategori försämras patientens möjligheter att hantera sin livssituation. Studiens resultat 

visar att kunskap är betydelsefull för sjuksköterskan för att identifiera riskfaktorer, som ska 

kunna ge bättre förebyggande arbete till personer med självmordsrisk. Sjuksköterskans 

preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk bygger på kunskap och 

tidiga insatser för att förebygga självmordshandlingar (Stanely & Brown, 2012; Slaven & 

Kisely, 2002; Sun, Long, Boore & Tsao, 2004; Samuelsson & Åsberg, 2000; Rooney, 2009).  

 

Den primära preventionen riktar sig mot att förebygga den första allvarliga självmordstanken. 

Insatser för detta är att förebygga självmordstankar så att det inte kan uppstå och fokuserar 

istället på föreliggande orsaker för att bevara hälsa (Beskow, 2000; Pellmer et al., 2012). 

Primär prevention sker i första hand genom samtal mellan sjuksköterskan och den 

självmordsnära individen. Sjuksköterskan behöver ge mer stöd och bör sträva efter att skapa 

sammanhang och mening genom samtal om existentiella frågor med individen. För att samtal 

ska fungera bör personen med självmordsrisk kanske tränas i att föra samtal om existentiella 

frågor och samtidigt reflektera över den egna inställningen kring frågor om livets mening, 

döden, syn på självmord och självmordsprevention. Anhöriga behöver vara informerade och 

medvetna om självmordsrisken. Runeson & Haglund (2013) anser att behandla risken för 

självmord kräver omsorg, men är också konstruktivt och tacksamt. En omsorgsfull handling 

omfattar en noggrann värdering av självmordsrisk. Det är viktigt för patienten med en 

psykodynamisk psykoterapi, samtidig sjukskrivning och samtal med anhöriga samt adekvat 

behandling av ångest och sömnstörning är rekommenderat vid självmordsrisk och 

depressionsbehandling (Runeson & Haglund, 2013).  

 

Enligt Sun, Long, Boore och Tsao (2004) är kunskap om empati också nödvändig för 

sjuksköterskor för att kunna sätta den självmordsnära individen i centrum. När sjuksköterskan 
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visar empati handlar han/hon på ett sådant sätt att den andre får hjälp utan att känna sig vara 

till besvär eller i underläge. Kunskaper om empati hos sjuksköterskan kan leda till ett 

empatiskt förhållningssätt som kan väcka förtroende hos patienten (Sun et al., 2004). Det är 

viktigt att sjuksköterskan intresserar sig för individens egna fritidsintressen och även för 

personens hela situation och anhörigas önskemål för ett terapeutiskt förhållningssätt. Detta 

innebär att det är viktigt att göra en omvårdnadsutredning som kartlägger den självmordsnära 

individens resurser och sociala behov. I många vårdsituationer kan ett terapeutiskt 

förhållningssätt vara värdefullt för individen i avsikt att finna nya hälso- inriktade handlingar 

och aktiviteter för ett bättre förebyggande arbete vid självmordsrisk.  

 

Självmord hänger ofta ihop med en personlig kris, mot bakgrund av psykologiska och sociala 

problem eller en psykisk sjukdom. Det är därför viktigt att sjuksköterskan sätter sig in i 

självmordspreventiva åtgärder med utgångspunkt i de bakomliggande problemen. 

Sjuksköterskan måste med sin kunskap och sina redskap kunna identifiera och bedöma den 

självmordsnära individens resurser och förmåga till egenvård. Sjuksköterskan kan genom 

stödsamtal och annan kommunikation, empatisk kapacitet, rätt attityder samt med 

engagemang förse den självmordsnära individen med bättre coping- mekanismer. ”Coping” 

står för individens strategier och förmåga att hantera påfrestande situationer och krav (Stanely 

et al., 2012; Sullivan et al., 2005; Beskow, 2000; Pellmer et al. 2012).  

 

Att komplettera sjukdomsperspektivet med ett hälsoperspektiv, framför allt vad som bidrar till 

hälsa är viktigt (Antonovsky, 1992). Antonovsky menar att hälsa uppstår när individen 

upplever ett välbefinnande eller en känsla av sammanhang. KASAM, som är samlingsnamnet 

på detta synsätt innebär en holistisk
11

 modell med ett humanistiskt perspektiv. Att ge 

patienten en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samband med tankar om att vilja 

ta sitt liv skulle kunna vara sjuksköterskors insatser för att främja och förebygga 

självmordsbeteende hos individen samt motverka lidande. En person som har hög känsla av 

sammanhang upplever världen som begriplig och lärandet som meningsfullt, vilket kan rusta 

för livet. Individen påverkar själv ofta på ett klokt sätt sitt liv och sin arbetssituation samt 

förstår att det lönar sig att vara delaktig i världen och att engagera sig, för att på detta sätt 

stärka självkänsla, självförtroende och förmåga att själv hantera sina problem. Vilket kan 

bidra till att förebygga självmordsrisk. Synsättet innebär att de personer som upplever sig se 

                                                 
11

 Holism: Åskådning eller vetenskapsteoretisk inriktning som avvisar studiet av delar eller enskildheter och 

endast godtar betraktandet av helheten. 
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ett sammanhang i tillvaron, och ser sina handlingar som meningsfyllda, är de som har hälsa 

och klarar av påfrestningar och belastningar bättre. Om de strukturer människan byggt upp för 

att förstå sin verklighet inte längre stämmer följer förvirring, sänkt förmåga till KASAM, och 

därmed sämre upplevd hälsa och svårigheter att hantera situationen (Antonovsky, 1992). 

 

Sekundär prevention är insatser i form av tidig upptäckt av ohälsa och tidig behandling, vilket 

innebär att förebygga risken för återfall. Denna självmordsprevention är dock indirekt, vilket 

innebär att vårdpersonal ska behandla bakomliggande orsaker hos den självmordsnära 

individen. Det krävs en hel del kunskaper för att sammanställa all denna information till en 

riktig bedömning. I en bedömning är det väldigt värdefullt för den som utreder att också få ta 

del av information och synpunkter från anhöriga och närstående (Ottosson et al, 2007; 

Beskow, 2000). Enligt Rosfjord använder sjuksköterskan olika bedömningsinstrument för att 

bedöma patienter som vill ta sitt liv, såsom skalor och tabeller. Detta bidrar till en uppfattning 

om hur patienten mår. Läkare och sjuksköterska samtalar också med personen i fråga. 

Vårdpersonal tittar på journalhandlingar och bedömer om det finns några kända riskfaktorer. 

Dessa kan bland annat vara ett tidigare självmordsförsök, depression, en psykisk sjukdom, 

missbruk, kroppssjukdomar, plötsliga livskriser, ensamhetsproblematik och destruktivitet 

(Rosfjord, 2011).  

 

Utifrån sekundär preventionsnivå är familjerelaterad omvårdnad bra för den självmordsnära 

individen. Prevention kan uppnås genom att sätta patienten i centrum för information, dialog 

och stöd och undvika allt som kan medföra påfrestningar på hälsan. Det är viktigt att 

uppmärksamma livssituationer som kan verka hotande för den självmordsnära individen. 

Familj och vänner kan hjälpa den som plötsligt blir ensam, försöka förebygga social isolering 

och försöka undvika att till exempel alkohol- eller medicinmissbruk tar överhanden. Framför 

allt ska sjuksköterskan låta den självmordsnära individen få prata igenom sina problem tills 

faran verkar vara över. Samverkan med självmordspatienten och anhörigföreningar kan vara 

av värde. Sjuksköterskan kan erbjuda den självmordsnära individen och de anhöriga 

kunskaper, råd, information om livsstil och stöd tidigt i förloppet. Informationsprogram för de 

anhöriga kan minska deras risk för att drabbas av depression och stressrelaterade problem 

samt öka deras förmåga att bemöta beteendeproblem, vilket kan bidra till att de känner sig 

mindre belastade, eftersom anhöriga också i stor utsträckning drabbas och blir i behov av 

stöd, då en närstående är självmordsbenägen. (Friberg & Öhlén, 2009; Beskow, 2000). 
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Ju tidigare preventiva åtgärder sätts in, desto större är utsikterna att förhindra självmordsrisk 

och självmord. En annan utmaning är att förebygga självmordshandlingar hos de personer, 

som redan är kända av vården efter tidigare självmordsförsök. Enligt Lundin och Ohlsson kan 

sjuksköterskan medverka till att den självmordsnära individen inte förlorar kontrollen över sig 

själv och att individens starka sidor uppmuntras och förstärks genom kompetensökning, vilket 

är viktigt för att öka självförtroendet, självkänsla och för att de kompenserande insatserna ska 

kunna koncentreras på de svaga sidorna. Att ha kontroll över sig själv är en viktig 

förutsättning för att vara självständig och att ha kontroll över sin livssituation betyder att ha 

inflytande (Lundin & Ohlsson, 2002). 

  

Enligt Mårtensson, Andersson, Wålinder & Ågren (2013), Runeson & Haglund (2013) och 

Beskow (2000) är det ytterst väsentligt att diagnostisera och behandla den självmordsnära 

individen effektivt. De anser att läkemedel och i vissa fall ECT kan få en märkbar effekt 

(Mårtensson, Andersson, Wålinder & Ågren 2013). Antidepressiva läkemedel kan ges i 

kombination med olika former av psykologiskt stöd som, stödsamtal, krisbearbetning, 

individ- och familjeterapi eller gruppsykoterapi, kognitiv psykoterapi och kognitiv 

beteendeterapi (KBT), ECT terapi, interpersonell terapi, men även kroppsinriktad terapi, 

musikterapi, dramaterapi och teckningsterapi är kärnpunkter i en sådan behandling. 

Medicinsk behandling exempelvis SSRI- preparat
12

, måste alltid kompletteras med någon 

form av terapi eller annat stöd (Runeson & Haglund, 2013; Mårtensson, Andersson, Wålinder 

& Ågren, 2013; Beskov, 2000).  

 

Runeson & Haglund (2013) anser att det är ett rimligt antagande att behandling som fungerar 

mot depression även kan reducera självmordsrisk, vilket innebär en förklaring till de 

sjunkande självmordstalen (Runeson & Haglund, 2013). Andra behandlingsformer är fysisk 

aktivitet som kan vara ett alternativ att erbjuda patienter med självmordsrisk. Taktil massage 

förbättrar kroppsuppfattningen och löser spänningar i kroppen. En fysikalisk behandling är en 

bassängträning som är både stimulerande och motivationsskapande samt skänker avspänning. 

En annan fysikalisk behandling är värmebehandling som kan ge muskelavslappning. Att 

patienten själv ställer sig positiv till överenskommen behandling är förstås en förutsättning för 

dess genomförande. Vid förekomst av självmordsrisk rekommenderas därför remiss för 

psykiatrisk bedömning (Runeson & Haglund, 2013).  

                                                 
12

 SSRI: (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors), selektivs serotonin återupptagshämmare  
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Tertiär prevention handlar om behandling av funktionsnedsättning, att behålla funktion 

genom rehabilitering eller åtgärder för att förhindra att personer med befintlig sjukdom 

ytterligare försämras. Enligt Mårtensson, Andersson, Wålinder & Ågren (2013) är det viktigt 

att lyssna på patienten, uppmuntra, aktivera och kanske ge konkreta råd. Det är nödvändiga 

insatser som kan vara framgångrika för att förebygga självmordsrisk. Detta kräver att man 

behöver nå längre med det professionella och systematiserade samtalet (Mårtensson, 

Andersson, Wålinder & Ågren, 2013).  

 

Den allmänna självmordpreventionens syfte är att stärka den självmordsnära individens 

förmåga att genom utbildning i livskunskap lära sig förstå och självständigt, autonomt, 

hantera kritiska livssituationer med ångest, depression och självmordstankar. Sjuksköterskan 

utför en preventiv insats som kan ligga till grund för rehabilitering. Rehabilitering kan 

reducera symtomen på självmordsrisk och höja funktionsförmågan och skapa förutsättningar 

för ett självständigt liv genom hopp, delaktighet och konkreta meningsfulla mål. Utveckling 

av ömsesidigt ansvarstagande, tillit och värdegemenskap är en nödvändig grund för allt 

preventivt och terapeutiskt arbete liksom för hälsofrämjande arbete i samhället (Mårtensson, 

Andersson, Wålinder & Ågren, 2013; Beskow, 2000).  

 

På tertiär preventionsnivå behövs samarbete mellan många och olika samhällssektorer för att 

uppnå ett sänkt självmordstal, på lokal nivå till exempelvis socialtjänst och räddningstjänst 

och på regional nivå inom/mellan landsting (hälso- och sjukvård). På den nationella nivån 

behövs detta samarbete mellan exempelvis socialstyrelsen, folkhälsoinstitutet, NASP
13

 och 

frivilligorganisationer såsom patient- och anhörigföreningar . På samma sätt utbildar NASP 

yrkesgrupper som möter självmordsnära människor att känna igen självmordsbeteende. En 

annan målgrupp är yrkesgrupper inom skolan. Samhället har en nationell styrgrupp för 

självmordsprevention och strategier i ett handlingsprogram. Sjuksköterskan kan upplysa den 

självmordsnära individen som har anhöriga att de kan bli medlemmar i anhörigföreningar.  

 

Det finns riksföreningar för patienter och deras anhöriga samt lokalföreningar på olika platser 

i landet, vilka är anslutna till en internationell organisation med stora kontaktytor. 

Föreningarna står bakom offentliga föredrag och studiecirklar (Beskow, 2000). Inriktningen 

                                                 
13

 NASP: Nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa  
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på såväl lokal nivå, regional nivå och nationella nivå har övergripande betydelse för att skapa 

förutsättningar för mental hälsa i befolkningen. Ett samarbete med patienten och 

intresseföreningar stimulerar utveckling samt ökar patientens delaktighet i behandlingen med 

självmordsrisk (Runeson & Haglund, 2013). Det är viktigt att öka kunskap om risken för 

självmord, om symtom och behandling som förmedlad till patienter, deras anhöriga och 

närstående är nödvändig för följsamhet och framför allt förmågan att själv kunna hantera 

tidiga symtom på självmordsrisk (Runeson & Haglund, 2013).  

 

SLUTSATS 
 

Kunskap om självmordsproblematik, är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda 

goda preventiva åtgärder. Utifrån resultat från föreliggande allmänna litteraturstudie torde 

man kunna dra slutsatsen att utbildning om självmord, dess orsaker och riskfaktorer bör ingå i 

grundutbildningen av sjuksköterskor men också fortlöpande för yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Personer med självmordsrisk möter sjuksköterskan inom alla olika 

vårdspecialiteter.  
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eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data).  

Om ja, hur?  

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen  

utgångspunkt och författarens syfte?  
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4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, Participants, 

Procedure, Intervention)  

 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. hermeneutisk 

textanalys)?  

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, skola, 

laboratorium)?  

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. 

försökspersoner, var de unika på något sätt eller “normaltyper”.  

d) Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner (ex. 

slumpmässigt urval, konsekutivt, strategiskt urval)?  

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien?  

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det hur 

försökspersonernas identitet skyddades och frivillighet 

garanterades?  

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, intervjuer, 

observationer)?  

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av 

försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte?  

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder, 

begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc)?  

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, stapeldiagram 

etc) och/eller statistiska analyser? Om ja, vilka?  

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?  

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa analyser), 

trovärdighet och överförbarhet (kvalitativa analyser) säkerställts?  

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig beskrivning av 

tillvägagångssättet? Skulle det vara möjligt att göra om (replikera) 

studien genom att följa metodbeskrivningen?  

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? Finns det svagheter av betydelse 

för just Dina syften?  
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5. Resultat (eng. Results, Findings)   

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  

b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är 

statistiskt signifikanta och ange signifikansnivån.  

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller kategorier. Verkar 

resultaten logiska, tillförlitliga och trovärdiga?  

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, Conclusion, 

Implications for further research)  
 

Läs nu diskussion och konklusion igen.  
a) Vilka slutsatser drar forskaren?  

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller egna.  

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt och 

forskarens syfte?  

 

7. Innebörden av studien för den praktiska vården (eng. Clinical 

implications, Implications for practice  
 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården enligt 

forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i praktiskt 

vårdarbete? Om ja, i vilken miljö?  

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet på Din 

avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, 

juridiska och etiska aspekter, kvalitet för vem/vilka grupper.  

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning   

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  

b) Genomförandet: på vilket sätt har  

 undersökningen gjorts? 

c) Kvaliteten: hur bra anser du att  

undersökningen är? 

c)    d) Relevans: är denna studien relevant för dina  

      Patienter?  
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Datum Databas Sökord och 

boolesk operator 

(and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning (tex. 

fritext, ab-stract, 

nyckelord, MESH-

term) 

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion 

av artiklar 

Utvalda artiklar  

 

12-10-06 

 

Cinahl  

Suicide risk 

And prevention 

And nursing  

And patient 

Franska, engelska och 

svenska. AB/Abstract. Peer 

Reviewed. Human 1999-2012. 

Abstract 4  Svarar inte på syftet, 

handlade om 

självskadebeteende 

eller sjuksköterskans 

upplevelse 

Barriers to suicide risk management 

in clinical practice: a national 

survey of oncology nurses. Valente 

S, Saunders JM.  Mental Health 

Nursing 2004 Sep; 25(6): 629-48. 

 

12-11-28 Cinahl Suicide risk 

And prevention 

And nursing  

And patient 

Franska, engelska och 

svenska. AB/Abstract. Peer 

Reviewed. Human 1999-2012. 

Abstract 4 Svarar inte på syftet, 

handlade om 

självskadebeteende 

eller sjuksköterskans 

upplevelse 

No-suicide contracts to prevent 

suicidal behavior in inpatient 

psychiatric settings. Drew, B.L. 

Journal of the American Psychiatric 

Nurses Association. 1999 Feb; 5(1): 

23-28. 

 

 

12-10-06 

 

PsycInfo 

Suicide 

And prevention 

And nursing 

And patient 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed. 

Human.  1999-2012. 

Abstract 21 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende 

etc. 

Nurses' responses to suicide and 

suicidal patients: a critical 

interpretive synthesis. Talseth, A-

G., Gilje, F L. Journal of Clinical 

Nursing 2011 Jun; 20( 11/12):  

1651-1667. 

 

 

12-10-08 

 

PsycInfo 

Suicide risk 

And prevention 

And nursing 

And patient 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed. 

Human.  1999-2012. 

Abstract 13  Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

A theory for the nursing care of 

patients at risk of suicide. Fan-Ko 

S., Long, A. Journal of Advanced 

Nursing 2006 Mar; 53(6): 680-690 

12-11-13 

 

Sociological 

Abstract 

Prevention 

And Suicide 

And Patient 

And Risk 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed.   

1999-2012. 

Abstract 5  Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

Training outcomes from the 

Samaritans of New York suicide 

awareness and prevention 

programme among community and 
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etc. school-based staff. Clark, T R., 

Matthieu M M., Ross A., Knox, K 

L. British Journal of Social Work; 

2010 40(7) 2223-2238. 

 

12-11-13 

 

ERIC Prevention 

And Suicide 

And Patient 

 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed.   

1999-2012. 

Abstract 16 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

Safety planning intervention: A 

brief intervention to mitigate 

suicide risk. Stanely, B., Brown, 

K.G. Cognitive and Behavioral 

Practice; 2012 19(2) 256-264. 

 

12-11-13 PubMed Suicide 

And prevention 

And nursing 

And patient 

And risk 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed.   

1999-2012. 

Titel/Abstract 6 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

Making it safer: A health centre’s 

strategy for suicide prevention. 

McAuliffe, N., Perry, L. Psychiatric 

Quarterly; 2007 Dec. 78(4) 295-

307. 

 

12-11-13 PubMed Suicide 

And prevention 

And nursing 

And patient 

And risk 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed.   

1999-2012. 

Titel/Abstract 6 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

The safe treatment of the suicidal 

patient in an adult inpatient setting: 

A proactive preventive approach..  

Sullivan, A.M., Barron, 

C.T., Bezmen, J., Rivera, 

J., Zapata-Vega, M. Psychiatric 

Quarterly; 2005 76(1) 67-83.  

 

12-11-13 Cinahl Suicide 

And prevention 

And person 

And risk 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed.   

1999-2012. 

Abstract 13 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

The Esperance primary prevention 

of suicide project. Slaven, J., 

Kisely, S. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry; 2002 

Okt. 36(5) 617-621.  

 

12-11-28 Cinahl Suicide 

And prevention 

And person 

And risk 

Franska, svenska och 

engelska. 

AB/Abstract. Peer Reviewed.   

1999-2012. 

Abstract 13 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

Screening for suicidal thoughts in 

primary care: the views of patients 

and general practitioners. Bajaj, 

P., Borreani, E., Ghosh, P., 

Methuen, C., Patel M., Crawford 

MJ.  Mental Health in Family 

Medicine; 2008 5(4) 229–235. 
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And nursing Or 
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Franska, svenska och 
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AB/Abstract. Peer Reviewed.   
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Abstract 30 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

A theory to guide families and 

carers of people who are at risk of 

suicide. Sun, F-K., Long, A.  

Journal of Clinical Nursing; 2007 

Jul. 17 (14) 1939-1948 
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And nursing Or 
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Franska, svenska och 
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1999-2012. 

 

Abstract 
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Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

 

Psychosocial treatments of suicidal 

behaviors: A practice-friendly 

review. Comtois, K. A., Linehan, 

M. M.  Journal of Clinical 

Psychology; 2006 62(2) 161-170 
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Abstract 

 

14 

 

Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

 

Training program in suicide 

prevention for psychiatric nursing 

personnel enhances attitudes to 

attempted suicide patients. 

Samuelsson, M., Åsberg M. 

International Journal of Nursing 

Studies; 2002 39(1) 115-121 
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Abstract 22 Svarar inte på syftet, 

handlar om 

våldsamhet, 

självskadebeteende, 

etc. 

The meaning of mental health 

nurses experience of providing one-
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Bilaga 3 

Artikelöversikt 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

F-K. Sun & 

A. Long 

 

Land: 

Taiwan 

 

År: 

2007 

 

 

A theory to 

guide 

families and 

carers of 

people who 

are at risk of 

suicide 

Undersöka och 

formulera en teori för 

familjemedlemar och 

f.d. patienters 

perception om 

omvårdnaden för 

personer som tidigare 

begått självmord 

Intervjuer under 60 min. 

Till utskrivna patienter och 

deras familjemedlemmar 

som tog plats på sjukhuset 

eller i respektive hem. 

Patienterna skulle ha 

suicidtankar och tidigare 

självmordsförsök två 

veckor innan 

datainsamling. 

Genomfördes som en 

Grounded Theory studie med 

både en induktiv och en 

deduktiv metod. De använde 

sig av en öppen kodning, axial 

kodning och selektiv kodning 

tillsammans med 12 analytiska 

steg som ökad klarheten och 

förståelsen i dataanalysen. Ett 

datorprogram användes för att 

hjälpa kodning, sortering och 

extraktion. 

Kärnkategori som hittades var 

”förstående utbrändhet” som 

skildrar familjemedlemmars 

erfarenhet av omvårdnad av 

personer som gjort ett 

självmordsförsök. Andra 

nyckelkategorier som 

påträffades var ”på sin vakt dag 

som natt”, ”bevara aktiveter i det 

dagliga livet” och ”skapa en 

vårdande miljö”.  

Starkt bevisvärde (1)  

 

Eftersom den ger 

viktig information om 

studiens syfte, design, 

urval, 

mätningsinstrument, 

analys, tolkning och 

resultatet har en stor 

betydelse, samt har en 

grad av 

generaliserbarhet. 

 

F-K. Sun, A. 

Long, J. 

Boore & 

L-I. Tsao 

 

Land: 

Taiwan 

 

År: 

2004 

 

 

 

 

 

A theory for 

the nursing 

care of 

patients a 

risk of 

suicide 

 

Att undersöka och 

granska psykiatri 

sjuksköterskans 

uppfattning om 

vården som erbjuds 

till patienter med 

självmordtankar och 

utveckla en 

omvårdnadsteori till 

patienter med 

självmordsrisk 

 

En observation gjordes för 

att utveckla relationen med 

deltagarna innan 

halvstrukturerade 

intervjuer.  15 

sjuksköterskor och 15 

patienter deltog. 

Patienterna skulle haft 

självmordstankar 2 veckor 

innan datainsamling och 

sjuksköterskorna skulle ha 

minst 6 månaders 

erfarenhet och påträffat 3 

självmordsfall 

  

Genomfördes som en 

Grounded Theory studie med 

både en induktiv och en 

deduktiv metod. De använde 

sig av en öppen kodning, axial 

kodning och selektiv kodning 

tillsammans med 12 analytiska 

steg som ökad klarheten och 

förståelsen i dataanalysen. Ett 

datorprogram användes för att 

hjälpa kodning, sortering och 

extraktion. 

 

Kärnkategori som hittades var 

”trygg och förstående 

omvårdnad med terapeutiskt 

förhållande”. Andra 

nyckelkategorier var ”Att ge 

holistisk bedömning”, ”ge 

skydd”, ”att ge basal 

omvårdnad” och ”främja läkande 

genom avancerad omvårdnad” 

 

Starkt bevisvärde (1)  

 

Eftersom den ger 

viktig information om 

studiens syfte, design, 

urval, 

mätningsinstrument, 

analys, tolkning och 

resultatet har en stor 

betydelse, samt har en 

grad av 

generaliserbarhet. 

 

J. Slaven, S. 

Kisely 

 

 

 

The 

Esperance 

primary 

prevention 

 

Att bedöma effekten 

av tre 

evidensbaserade 

initiativ för primär 

 

Utbildning till 

sjukhuspersonal, 

skolpersonal och 

socialtjänsten (33 st 

 

Utbildning hålls enligt ”Youth 

suicide prevention training 

manual” och sedan mäts dess 

kvalitet med mätinstrument 

 

Mätningen som gjordes visade 

att utbildningen som hölls hade 

god effekt och ökade kunskapen 

hos deltagare. 1 av 7 företag som 

 

Starkt bevisvärde (1)  

 

Eftersom den ger 

viktig information om 
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Land: 

Australien 

 

År: 

2002 

 

 

 

 

of suicide 

project 

prevention av 

självmord. 1, att 

informera om 

självmord för sjukhus 

personal, 

skolpersonal och 

socialtjänsten. 2, att 

minska försäljning av 

läkemedel. 3, att 

media ska tillämpa de 

riktlinjer som finns 

när det gäller 

självmord. 

deltagare) gjordes och 

sedan användes instrument 

för att mäta värdet av 

utbildningen. Alla företag i 

området som sålde 

läkemedel deltog i studien. 

8 mediaföretag lokalt och 

nationellt blev intervjuade.  

även kallad ”Suicide 

intervention beliefs scale”. 

Telefon intervjuer hålls med 

media för att kontrollera deras 

kunskap om rapportering av 

självmord. De företagen som 

sålde läkemedel blev alla 

tillfrågade att sänka 

försäljningen till mindre än 8 

g av paracetamol. 

sålde läkemedel gick med på att 

sänka dosen under 8 g 

paracetamol och tre av företagen 

gick med på att monitorera om 

det blev en stor ökad försäljning 

till vissa individer. Inom media 

var där tre företag som var 

medvetna om de riktlinjer som 

finns vid rapportering av 

självmord. 

studiens syfte, design, 

urval, 

mätningsinstrument, 

analys, tolkning och 

resultatet har en stor 

betydelse, samt har en 

grad av 

generaliserbarhet. 

 

C. Rooney 

 

Land: 

Storbritanni

en  

 

År: 

2009 

 

 

 

 

 

The 

meaning of 

mental 

health 

nurses 

experience 

of providing 

one-to-one 

observations

: a 

phenomenol

ogical study 

 

Att undersöka 

erfarenheter av 

psykiatri 

sjuksköterskan vid 

observation (one-to-

one).  

 

Sex narrativa intervjuer 

som utfördes av 

författaren. Urvalet bestod 

av ”registered and 

unregistered nurses” med 

två års erfarenhet inom 

psykiatrin, erfarenhet inom 

observationer (one-to-one) 

och var villiga att delta. 

 

Studien utfördes med en 

fenomenologisk metod. 

Författaren lyssnade till de 

inspelade intervjuerna för att 

sedan läsa och läsa om det 

skrivna materialet. 

Meningsbärande enheter 

extraherades för att sedan 

sammanfogas med varandra. 

 

Resultaten visade sjuksköterskor 

s professionalism och etik som 

involvera i att ge patienten 

trygghet vilket kunde underlätta 

för att främja hälsa och 

återhämtning eller tillfrisknande. 

5 teman framkom. 

 

Måttligt bevisvärde (2) 

 

Resultatet var 

överförbart till vår 

studie, dessvärre 

överensstämmer inte 

artikelens syfte med 

den förreliggande 

litteraturstudien. 

 

M. 

Samuelsson 

& M. 

Åsberg 

 

Land: 

Sverige 

 

År: 

2000 

 

Training 

program in 

suicide 

prevention 

for 

psychiatric 

nursing 

personnel 

enhance 

attitudes to 

attempted 

suicide 

 

Att utvärdera 

kortsiktig effekt av en 

kurs i psykiatrisk 

självmordsprevention 

för psykiatri 

sjuksköterskor 

 

47 deltagare, alla var 

anställda på en psykiatri 

avdelning på Karolinska 

sjukhuset. Programmet för 

självmordsprevention som 

inkludera 12 klasstillfällen. 

Varje föreläsning började 

med 2 timmar och 1 timme 

diskussion i grupp med 7-8 

sjusköterskor.  2 

instrument gavs till 

deltagarna, före och efter 

 

Användning av olika 

bedömningsinstrument som 

var USP-scale och VAS-scale 

för att mätta förståelse av 

självmordspatienter. De har 

använt ABC-model (omsorg, 

beteende och förståelse)genom 

intervjuer som gäller attityd. 

 

Svaren i instrumenten innan 

träningen visar inga större 

skillnader till kontrollgruppen. 

Efter träningsprogrammet visar 

instrumenten att förståelsen och 

viljan att hjälpa patienterna i 

självmordsrisk ökade drastiskt. 

 

Starkt bevisvärde (1) 

 

Eftersom det ger viktig 

information om 

studiens syfte, design, 

urval, 

mätningsinstrument, 

analys, tolkning och 

resultatet har en stor 

betydelse, samt har en 

grad av 

generaliserbarhet. 
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patients träningen angående attityd 

förändringar över tid.  

 

T.R. Clark, 

M.M. 

Matthieu, A. 

Ross & K.L. 

Knox 

 

Land: 

U.S.A. 

 

År: 

2010 

 

Training 

outcomes 

from the 

Samaritans 

of New 

York suicide 

awareness 

and 

prevention 

programme 

among 

community 

and school-

based staff 

 

Att undersöka hur 

kunskapen hos 

deltagare var innan 

träningen och efter 

träningen avseende 

självmord, 

självmordsprevention 

och deras förmåga att 

agera när individer 

har en självmordsrisk 

 

Förmedlingar kontaktar 

själv ”the Samaritans of 

New York” för att få 

undervisning. Chefen för 

förmedlingen bestämmer 

sedan vilka som ska delta i 

utbildningen. För den här 

utbildningen var det en 

skolhälsovård och en 

offentlig vård och 

samhällsservice som 

deltog. 

 

Utbildningen lär deltagarna 

alla tekniker och kunskaper 

för att lära sig att aktivt lyssna. 

Deltagarna får också lära sig 

att hantera rädslor och 

antagande som finns vid 

depression, alkohol och 

drogmissbruk, ätstörningar 

och sexuell identitets problem. 

Allt om varningssignaler, 

myter och stigma inom 

självmord och att hantera 

personer med självmordsrisk. 

Postformulär fylls i för att  

uppskatta kunskaper. Svaren 

läggs sedan in i SPSS för 

analys och sedan kunde 

systemet analysera likheter 

och skillnader i data före och 

efter träningen. 

 

En stor majoritet svarade efter 

att de kände att de fick 

kunskaper att agera vid 

självmordsrisk och fick en 

bekvämlighet i att diskutera 

självmord. 

 

Starkt bevisvärde (1) 

 

Eftersom det ger viktig 

information om 

studiens syfte, design, 

urval, 

mätningsinstrument, 

analys, tolkning och 

resultatet har en stor 

betydelse, samt har en 

grad av 

generaliserbarhet. 

 

 B. Stanley& 

G.K. Brown  

 

Land: 

USA 

 

År: 

2010 

 

Safety 

planning 

intervention: 

A brief 

intervention 

to mitigate 

suicide risk 

 

Att beskriva den 

utvecklade metoden 

SPI, Safety planning 

intervention, som är 

utvecklad för 

personer med 

självmordsrisk. 

 

Författarna har utgått ifrån 

en ideé som kallas 

”Screening, Brief 

Intervention and Referral 

to treatment” som 

behandlar alkoholism. 

Författarna har sedan 

ändrat studien till att passa 

suicidrisk personer. 

 

Safety Planning Intervention 

är till för att vid en suicidrisk 

finns de terapeutiska 

interventioner som garanterar 

patientens säkerhet genom att 

förhindra åtkomsten till 

dödliga medel.  

 

Att förhindra och bryta mönstret 

under en suicidrisk och hjälpa 

patienter med coping. Patienter 

med suicidrisk brukar göra upp 

en suicidplan. Genom att göra 

upp en annan plan för hur 

patienten kan hantera det när 

suicidplanen uppkommer kan 

man förhindra ett självmord. 

 

Starkt bevisvärde (1) 

 

Studien är publicerad 

2012.  Deras resultat 

har hög 

generaliserbarhet och 

beskriver en mycket 

bra preventionsmetod. 

 

N. 

McAuliffe 

& L. Perry 

 

Land: 

 

Making it 

safer: A 

health 

centre’s 

strategy for 

 

Att undersöka 

självmordrisk och 

hitta nya åtgärder 

efter 

självmordförsök. 

 

Två grupper med 10 st. 

deltagare på varje grupp 

från 25 till 64 år gammal. 

Patienten och familjen 

delta i undersökningen. 

 

Gruppens analys fokuserade 

på att identifiera problemet 

och utvecklar strategier för att 

kunna tillämpa inom vården.   

 

Andvändning av 

bedömningsinstrument 

sammanfattar relevant data för 

att kunna förstå bättre 

fenomenen av självmord och 

 

Måttligt bevisvärde (2) 

 

Studien var svår att 

granska då det inte var 

skrivet tydligt vad som 
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Canada 

 

År: 

2007 

suicide 

prevention 

Användning av 

instrumentbedömning för 

att identifiera 

självmordrisk. 

Vårdpersonal agerande och 

dokumentation. 

faktor som gör att individen 

hamnar i detta och samtal med 

expert med olika konferenser, 

föreläsningar och utbildning. 

var syftet, design, 

analys m.m. Dock 

stämmer resultatet in 

med den föreliggande 

studien.  

 

B.L. Drew 

 

Land: 

U.S.A 

 

År: 

1999 

 

No-suicide 

contracts to 

prevent 

suicidal 

behavior in 

inpatient 

psychiatric 

settings. 

 

Att beskriva 

användningen av “no-

suicide contracts” 

bland inneliggande 

patienter, frekvensen 

av användning, under 

vilka förhållande de 

skrivs och 

utformningen av 

kontrakten.  

 

102 sjukhus deltog i 

studien men det var 84 st 

som slutförde studien. En 

representant från varje 

sjukhus blev tillfrågad med 

20 frågor som tog 

uppskattningsvis 30 min. 

Exklusion skedde av 

självskadebeteende som 

gjordes för att minska 

ångest. 

 

De 20 frågor som ställdes 

handla om 

självmordspreventioner. Ifall 

”no-suicide contracts” 

användes, frågade forskaren 

vidare om utformning av 

kontraktet, omständigheterna 

kring kontraktet. 

Representanten skulle sen 

beskriva behandlingskliniken, 

deras jobbtitel och uppskatta 

frekvensen av 

självmordsbeteende på 

sjukhuset varje år.  

 

Många metoder användes för att 

förhindra självmord det 

inkluderade restrektion av vassa 

föremål, en ökad observation 

och restrektion till avdelningen. 

Kontrakten användes inte till alla 

patienter, utan bara när 

självmordstankar uttrycktes, 

självskadebeteende förekom 

eller patienten gjorde ett 

självmordsförsök. Kontrakten 

kunde vara verbala eller 

skriftliga. Deras strategier och 

interventioner användes för att 

skydda patienten.  

 

Starkt bevisvärde (1) 

 

Eftersom det ger viktig 

information om 

studiens syfte, design, 

urval, 

mätningsinstrument, 

analys, tolkning och 

resultatet har en stor 

betydelse, samt har en 

grad av 

generaliserbarhet. 

 

P. Bajaj, E. 

Borreani, P. 

Ghosh, C. 

Methuen, M. 

Patel, M. J. 

Crawford 

 

Land: 

Storbritanni

en 

 

År: 

2008 

 

Screening 

for suicidal 

thoughts in 

primary 

care: the 

views of 

patients and 

general 

practitioners

. 

 

Undersöka patienters 

reaktion av frågor 

angående 

självmordstankar..  

Syftet är också att 

undersöka om 

vårdcentralsläkare 

och patienter är 

oroade för att 

screeningen kunde 

innebära ett 

självmordsbeteende. 

 

101 patienter deltog i 

studien och 103 

vårdcentralsläkare. Först 

fylldes ett frågeformulär i 

sedan gjordes en 

telefonintervjuer.  

 

Deskriptiv statistik användes 

och infördes i SPSS (ett 

datorprogram).  Data blev 

unikt kodad för att veta var 

materialet härstammar ifrån. 

Detta för att kunna fortsätta 

behandla patienten. 

  

Större andelen patienter tyckte 

det var positivt att göra en 

screening av självmordstankar 

och beteende. Det var väsentligt 

att ge patienterna en möjlighet 

att prata om deras känslor och 

för läkare att få en fullständig 

bild av personens mentala hälsa 

även för att identifiera personer 

med självmordsrisk.  

 

Måttligt bevisvärde (2) 

 

Detta för att studien 

behandlar läkare och 

patienters åsikter. En 

screening kan 

användas inom 

vårdcentraler även i 

Sverige.  

 

 

 

 

A. M. 

Sullivan, M. 

 

The safe 

treatment of 

 

Att undersöka 

självmordprevention 

 

117 vuxna deltagare, olika 

språk och kultur. Asiats, 

 

Olika behandling gjorde som 

omvårdnad observation. Total 

 

Att hjälpa patienter med 

”coping” mekanism. Genom att 

 

Måttligt bevisvärde (2) 
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D., C.T. J. 

Bezmen. R. 

N. J. Rivera, 

Ph. D. & M. 

Zapata-Vega 

 

Land: 

USA 

 

År: 

 2005 

 

 

 

the suicidal 

patient in an 

adult 

inpatient 

setting: A 

proactive 

preventive 

approach. 

åtgärder och de nya 

olika strategierna 

under den höga risk 

period på akuten på 

centralt sjukhus. 

kinesisk, och Korea 

patient. Studie inkluderar 

en självmord bedömning, 

läkemedel och omvårdnad 

personal, diagnos och 

behandling, observation, 

grupp fokuserade på 

självmord och risk faktor 

som hopplöshet, samtal 

med patienten och 

exkludera borderline. 

30 minuter för observation. 15 

minuter individuell 

observation av självmord 

patient, 15 minuter 

observation för ett milt 

självmord risk. Den andra är 

läkemedel behandling. Den 

tredje är grupp som observera 

självmord patienter. Sedan 

miljö och behandling efter 

göra upp en plan för hur 

patienten kan hantera det när 

själmordsplanen uppkommer 

kan man förhindra ett självmord. 

Olika strategier 

preventionsåtgärder: 

Kommunikation, 

omvårdnad, och olika 

terapier  

 


